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Rusija tariasi su Turkija.
Filipinuose tebera vergija. 

STRAIKAI ANGLIJOJ IR AIRIJOJ
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Amerikiečiai Muša Lenkus.
Baisiausias piktadarys. 

Philadelphia gali paskęsti.

Rusija tariasi su Turkija. 
Nori, kad Turkija atidarytų 

Dardanelus.
Dar neseniai Rusijos val

džios laikraščiai rašė, kad 
Rusijai būtinai reikia eiti Į 
karę su Turkija, kad pa
gelbėjus bulgarams ir atė 
mus nuo Turkų Adriano- 
polį. Laikraštis “Novoje! 
Vremia” net karės planų j 
buvo išdirbęs.

Dabar Rusija jau visai! 
kitaip elgiasi. Apie karę j 

kalbų jau nebėra. Vietoj 
kad vedus karę, kuri galu 
gale nieko Rusijai gal ne
duotų, Rusija pradėjo tary
bas su Turkija. Nori tie
sesniu ir greitesniu bud u 
sau nemaža naudos įsigy
ti.

Rusijos laivynas iki šiol 
niekur negalėjo išplaukti 
iš Juodųjų jūrių; buvo ši7 
tose jurose kaip užkimštam 
butelyj. Mat, pro Darda
nelus Turkija neleidžia per
plaukti nei vienam karo 
•jiiviui. Taigi dabar Rusija 
tariasi su Turkija, kad Ru
sijos laivus Turkija leistų 
pro Dardanelus išvažiuoti, 
ir tai kad tik vienos Ru- 
sijos, o ne kitų valstybių. 
Tokiu budu Rusija galėtų 
^suvartoti saVo karo lai

vynų ne tik Juodosiose ju
rose, tuo tarpu kitos valsty
bės į Juodąsias juras įsigau
ti negalėtų.

Už Dardanelų atidary
mų Rusija ketina padėti 
Turkijai gauti pinigų. Tur
kijai pinigų dabųj , labai 
reikia, o jų ji niekur ne
gauna. Tikėjosi gauti iš 
Vokietijos, bet apsivylė: 
Vokietija pasirodė Turki
jai esanti visai nedraugiš
ka.

Taigi Turkijai Rusijos 
pasisiūlymas pagelbsti pi
nigų gauti yra labai į lai
kų. Turkija atidarys Ru
sijai Dardanelus, o tuo ir 
susibičuliaus, gaus su Rusi
jos pagelba pinigų, ir tąsyk* 
galės nebebijoti, kad kas 
nuo jos atims Adrianopolį.

Huerta nesikišęs Į rinkimus
Dabartinis Mexikos prezi 

dentas Huerta sakosi visai 
nesikišiųs į ateinančius Me- 
xjkos prezidento rinkimus 
ir jokio kandidato nerem- 
siąs.

Tariaus Mexikbje plačiai 
kalbama, kad Huerta norįs, 
kad į prezidentus butų iš
rinktas Diaz ir jo naudai 
veikius. Todėl dabar jis 
Diazų atšaukęs iš užsienio. 
Jeigu Diazas butų išrink-
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tas, Huerta manus palikti 
Diazo vyriausn>ju ministe- 
riu ir tokiu budu visgi val
dyti šalį.

FILIPINUOSE. TEBĖRA 
VERGIJA

Vergi j on parduorama vai
kai, ypač mergaitės.
Filipinų sekret. Wor-

cester, o dabar ir specialis 
ištyrinėtojas W. H. Phipps 
pranešė, kad- Filipinuose’, 
tebesanti vergija. Vietiniai 
gyventojai parduodu savo 
vaikus, o tie, kurie juos 
nuperka, laikų juos visa gy
venimų kaipo savo vargus 
arba net vėl parduodu ki
tiems. Daigiausia esti par
duodamos mergaitės. Kai- 
kurie chiniečiai, nusipirkę 
mergaičių, išauklėja jas ir 
paskui turi kaipo savo pa
čias. Vaikai ir merg. parda
vinėjama verg. labai pigia 
kaina: už 100, už 5(Ų 40 ar 
net ir už 30 pezų (peza - 
50c.) Dagiausiai pardavi
nėja vergijon sava vaikus 
tos gentįs, kuriose dar nė
ra išsiplatinusi krikščiony
bė. 1

Straikai Anglijoj ir Air jo j.
Didesniųjų Anglijos mie

stų sustraikavo karų ir 
omnibusų darbininkai. Lon
done, Livepoolyj, Man- 
chesteryj, Birnighame No£- 
tinghame, Sheffielde ir 
kutuose miestuose gyvento
jams tenka vaikščioti pės
tiems. Svarbiausias strai- 
kuojančių reikalavimas, 
kad pripažintų jų unijų.

Airijoje taipjau straikuo- 
ja transporto darbininkai. 
Straiko vadovas yra buvęs1 
Amerikoje dorbininku J. 
Larkin. Airijos straikas 
dar tuo pažymus, kad juo 
norima sutverti naujų |xi- 
likos darbininkų partijų. 
Todėl kitos Airijos partijos 
labai priešingos yra dabar
tiniam streikui.

Kunigaikštytė nusižudė dėl 
' meilės.

Vokietijos kunikaikštytė 
Sofija, vienutinė Weimar- 
Eisenacho kunigaikščio 
Wilhelmo duktė, rūgs. 18 
d., nusišovė savo tėvo pily
je. ties Heidelburgu. Ji bu
vo įsimylėjusi į turtingų žy
dų, baroną liaus Von Blei- 
chroderį. Tačiau tėvai ir 
ypač giminės., jokiu budu 
nenorėjo leisti, kad Sofija 
ištekėtų už žydo. Kuni
gaikštytė prašius, malda
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Bentone, III., yra maišyta tad nukako Muenehenan,. 
lenkų ir lietuvių parapija, kur buvo areštuotas už tu
jos klebonu yra lietuvis ku- las apgaules. Teismas ten jį 

Įjuigas Kolesinskis. Kiek paleido, pripažinęs jį silp- 
lietuvių nukentėjo šiose! napročiu. Po to Schmidtas 
riaušėse, dar nežinia. Dau- atkeliavo Amerikon. Čia nie- 

j giau žiniųj bus paskelbta kam nesisakė, kad yra sus- 
sekančiame “Draugo” nu-Į paduotas, o Maintzo -vys- 
meryje. kūpąs nežinojo, kad jis čia

Lietuviai neįmaisyti. drįsta atlikinėti kunigo pa-
“ Draugas” užklausė te-i reigas.

legrama Bentono klebono ,, , ,, , . .i n i ■ , • 1 Dabar Schmidtas irgi ap-, kun. S. E. Kolesmskio ar . . , v. _. v . suneta bepročiu. Bet New1 yra imasvtų i nauses ir su- < T , ,. .. . .t . , . į Yorko policijos virsimnkasžeistų lietuvių. . . ...
t,- i • i • x v sako, kad savo įlgoi prakti- Kun. Kolesinskis atmušė ..... / r . .

“Draugui” Sekančiu tfle-fkoJ ™ekad. nemat«s P'"1' 
^.amą. ‘ gV raišuotojo esant bepro-
“Draugas” !^iu* Schmidtas tini susi-

Chicago III laukti užpelnytos bausmės.
Nei vieno lietuvio nėra katalikai didžiausia
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įmaišyto nei sužeisto. Smul 
kmenos vėliau.

Kun. S. E. Kolesinskis,

vus< Baisiausias piktadarys.
New Yorko policija pe

reitų savaitę išaiškino, kad

pasibaisėję tokia negirdėta 
piktadarybė. Štai kaipo aiš
kina tų žmonių pasibaisėji- 

Benton, III. Imą viena anglų rašytoja 
Dorothy Dix, su ja ir kiti
žmones:

Šitas visuotinas didi^ pa
sibaisėjimas dėl dviejų pik-

Šitie žmonės teisia New Yorko gubernatorių W. Sulzerį.

vus, verkus, kad tik jų leis
tų už mylimo žinogaus, bet 
viskas buvę perniek. Tad 
nusižudė.

New Yorko gubernatorius 
jau teisiamas.

Pereitų savaitę New 
Yorko sostamiestyj, Alba- 
ny, N. Y., prasidėjo New 
Yorko gubernatoriaus W. 
Sulzero tyrinėjimas. 4

Prieš jį surašyta “didė- 
ji jo prasikaltimai”, kurie 
betgi nėra taip diTieli. Svar
biausias prasikaltimų yra| 
tas, kad gubernatorius ne
davęs tikros atskaitos, kur 
ir kam išleidęs savo rinki
mų fondus. Gubernato
riaus teisinimos šiame da
lyke bus tas, kad jis nevar
tojęs tų fondų, kad juos sa
vo globon paėmus jo pati, iv 
kur ji juos išleidus, tai jos 
dalykas.* Gubernatoriaus 
pati bus šiame tyrinėjime 
svarbiasia liudytoja.

(hibemato rius teisman 
buvo įnešęs peticiją, kurioj 
prašė, kad teismas butų at
šauktas, nes asembleja ne
legaliai gubernatorių padė
jus po apkaltinimais. 
Asembleja padarius tai 
extrą susirinkimę, o galė
jus padaryti tai tik regulia
riame posėdyj. Gubernato
riaus peticiją teismas at
metė pripažinęs, kad aseiu

bleja galėjus gubernatorių tisų dienų. Gėlų gale bu- 
padėti po apkaltinimais iv vo' pašaukta valstijos ka- 
extra susirinkime. | reiviai, kad numalšintų įsiu

Gubernatorius W. Sulzer itusias riauše8' Matos’ kad 
dabar jau liovėsi skaitęs! kareiv!us 5aukė tlk Wk
save gubernatorium, ir vai-1 bodą jau buvo ap-daužytas 
stijos pečėtį atidavė vice 
bematoriui.

Tyrinėjimai nusitęs dar J 
ilgokų laiką.

kiekvienas ateivis, kurs tik 
'drįso pasirodyti gatvėje. 

Riaušės prasidėję iš to,
kad lenkai nušovę-du ame
rikiečių, Evvellį Ilutchinsą 
ir Quincy Dnunmondsa, o 
trečių, Hammondų Wvantą,

Amerikiečiai mušasi su!aužeida- w;vant !:asa;koja, kad jie naktį grįžę is 
lenkų šokių ir jiems beei
nant, prieš pat vidurnak-

lenkus juot* užPuo1? aPie de" 
šimts angliakasių su revol 
veriais ir lazdomis. H. 
Wvant sako nęžinųs kodėl 
juos užpuolę. Matomai, tie 
amerikiečiai ką nors nege
ro buvo padarę tuose šo
kiuose pas lenkus. Dalykas 
turės būti ištyrinėtas.

lenkais.
Amerikiečiai nori 

lynčuoti.

Miestelyj gyvena 
ir lietuvių.

nemaža

Lietuviai neįmaisyti.

Bentone, Ilk, iškilo dide
lis susikirtimas lenkų su 
amerikiečiais iš pereito ne- 
dėldienio rugsėjo 2.1 dienų, 
Priėjo iki pasibaisėtinų 
muštynių. Gatvėse virė ti
kra karė. Didžiausias mu
šis atsiko ties miesto salės 
sodelių. Čia sunkiai sužeis 
ta dvidešimts penki ativiai. 
Kaikurie gali mirti.

Amerikiečiai kiekvienų 
ateivį baisiausia mušė kur 
tik kurį sutiko gatvėje. Tai 
buo tikros skerdihės. Ir 
toks dalykų stovis tęsėsi iš-

•J—-1—

Haris Scbmidt, suspenduo- tadarybių, kurias atliko 
tas katalikų kunigas iš Vo- Schmidt ir Rieheson, 
kietijos, atliko baisiausią! žmonės dėvėjusieji dan- 
piktadarybę, nuo kurios į gaus aprėdalų, idant ja 
plaukai ant galvos šiau-i me tarnavus velniui, sakaus 
šias. Ta piktadarybę dar šitas visų pasibaisėjimas 
baisesnė žmonių akyse išro- yra pasaulio didžiausias pri- 
do ir turi išrodvti, kadan- pažinimas bažnyčiai. Šituo 
gi jų atliko kunigas, as- pasibaisėjimu pripažįstama, 
muo, į kurio padorumų visų kaip augštų elgimos. idealą 
tikima. [bažnyčios sūnus yra nusis-
Šitas išgamų, H. Schmidt, < KvrV ir kaip retai jie nu- 

suvyliojo jaunų mergi-! krypsta iš tiesaus bet siau- 
ną, Ona Aumulleraitė^ 10 teisingumo tako ’. 
pasamdė jai butų ir čia jų Minimas čia Richeson yra 
papjovė, jai bemiegant, nak- kitas nedorėlis, metodistą 
tį rugsėjo 2 d. Negana to. pastorius, užmušęs moteriš- 
Jos kūnų supjaustė į pen-! kę.
kias dalis ir, jas suvvnio-' ‘
jęs, po vitulą išnešiojo Hud- Philadelphia gali paskęsti, 
šono upėn paekandintį. Po ■ “ Pbiladelphios, Pa,
lieija piktadarį susekė. Po- micst" Paį">da 3»-
lieijos užkluptas, jis prisi- ra' Pata Philadelpbios vi-

ffuo tarpu, kad ir pribuvo 
kareiviai, vieną lenkų Jo- 

^Tlų tlifrzanų amerikiečialį 
gaudo ir nori lynčuoti. Jis, 
sako, esąs pabėgęs į miš
kus. Mišką apsupę šeri
fo kareiviai. Jeigu jį' ir 
kareiviai sugautų, jis, sako, 
busiąs atimtas nuo kareivių 
ir lynčiuotas. Ši žinia pa
skelbta rugsėjo 23 dieną. 
Penkiolika ateivių buvo 
areštuota; daugumą paleD 
do, tris tebelaiko kalėjime.

pažino tą piktadarybę at
likęs “iš meilės”.

Bute, kur Schmidtas už
mušė merginą, policija su
rado visokių prietaisų pi
nigams dirbti. Policija greit 
surado ir Schmidto bendrų, 
taip-pat juodų paukštį, buk 
dentistą daktarų Muret. Pa
sirodo, jiedu abudu dirbę 
netikins pinigius ir kitų nu 
aidėjimų atlikę. Policija da
bar pasiryžusi ištirti visas 
piktadarybes, kokias tiedu 
niekšu yra atlikę.

Haus Schmidt buvo įš
ventintas į kunigus Maint
zo viskupijoj. Už įvairius 
prasikaltimus Maintzo vy
skupas jį buvo suspenda
vęs iš kunigystės. Schmidt

durmiestis su vusais aug- 
ščiausiais namais bestovįs 
saloj, kuri galinti plaukti. 
Atrado tai inžinieriai, kurie, 
kasė labai gilų pamatų Rita 
Carltono hotelio naujiems 
namams prie Broad ir Wal- 
nut gatvių. Kada darbinin
kai įsikasė 45 pėdų gilu- 
moli, jie ten rado ypatin
gų sluogsnį žemės, kaip ir 
kokį lukštą. Pradūrus tą 
lukštą, pasirodė, kad po ju» 
randasi požeminis ežeras 
Kada esti jurų priplauki*- 
mas, vanduo tame eženr 
irgi pakyla, kada esti jurą 
nuplaukimas, vanduo jw» 
Philadelphia irgi nuslūgsta. 
Vieną dieną visas PhiladeK 
phios mietas galįs nugarmė
ti į jurų galmes. „ • j
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DSIUGAB Rugsėjo - '(Sept.) 25, 1913.

Lekcija ir' 

Evangelija

DVIDEŠIMTOJI NEDfi

UA PO SEKMINIŲ.

Efez. V, 15 — 21. — Bro
liai: Veizėkite, kaipo ap 
vaizdžiai vaikščiotumite ne- 
kaipo neišmintingi, bet kai
po išmintingi, atpirkdami 
laikę, nes dienos yra nedo
ros. Dėlto nebūkite neišmin
tingi, bet išmanantis, kuri 
yra Dievo valia. Ir neapsi- 
gerkite vynu, kuriame yra 
nešvarumas, bet prisipildy- 
kite Šventąja Dvasia, kalbė
dami tarp savęs iš psalmę 
ir hymnę ir dvašiskę gies
mių, giedodami ir garbinda
mi Viešpatį jūsų širdyse, dė 
kavodami visados už visus 
daiktus, Viešpaties musų 
Jėzaus Kristaus vardu, Die--a '
vui ir Tėvui, kitas kitam 
pasiduodami baimėje Kris
taus.

tame atsitikime Jis nevien 
tiktai gydo ligonio svei- 
naudą padaryti, jo tikėji
mų sustiprinti.

Aprašytas čia atsitiki
mas yra vienas iš tų stebuk 
lų, kuriuos Veepats Kris
tus padarė ypatiškai prie 
to nebūdamas. Tai parodo 
absoliutiškų jo galybę, ku
ri gali veikti visados, jokių 
aplinkybių nevaržoma.

Iš to atsitikimo galime 
pasimokinti, kad ir nelai
mės, nepasisekimas ant ge
ro gali išeiti. Laimėje daž
nai žmogus Dievų užmir
kta; nepasisekimas verčia 
jį atsiminti Dievų, jo pa- 
gelbols prašyti, bet Die
vui kur labjau patinka

IS SANTYKIU BU LENKAIS.

Skandalų atbalsis Nedzingės 
bažnyčioje. Prieš dvejus metus 
musų bažnytėlė daugel pakentė- 
jo. Mate jj ilgą laiką lietuvių 
ašaras, girdėjo lenkininkų rik
smus, stumdymus, pravardžiavi
mus ir keiksmus. Lenkininkai pa- 
gelbininkais turėjo galingų ende- 
kijos šulų.

O lietuviai ar turėjo apgynėjų! 
Ne. Kaip visur, taip ir čia lietu
viai ne tik nesirėmė su lenkais, 
bet kartais dar ir patįs jiems pa
dėdavo. Po audra, kurią lenkai 
sukėlė, atsirado keli protoko
lai, kuriuos ten buvusi policija

, . . , , . v .sustatė. Dėl to buvo byla Vare-
tie, kūne niekados jo neuž
miršta: lygiai kaip tėvams 
tie* vaikai, kurie atsimena 
apie juos visadoso, mei
lesni yra už tuos, kurie tik 
vargui prispaudus tėvų 
pagelbos šaukiasi.
. .Pastaba. “Draugo” 38 
nr. pamoksle reikia patai
syti viena klaida šitaip: 
Danielius O’Connell.. Vie
nas didžiausiųjų kalbėtojų 
19 šimtmečio..

Evangelija.

— Jon. IV; 46 — 53 — 
Anuomet buvo kažikoks ka- 
ralėiis, kurio sūnūs sirgo 
Kafarnaume.

Šitas išgirdęs atėjus Ga- 
lilėjon iš žydų žemės, nuėjo 
pas jį ir prašė jo, kad užei
tų, ir išgydytų jo sūnų, nes 
ėmė merdėti.

Tarė tat jam Jėzus: Jei

DONORĄ, PA

Donorą Pa., Pagal Jo 
Mylistos Pittsburgh’o Arci- 
vyskupo įsakymo klebonas

ženklu irprajovų nef^regė-^Y; Juozapo Lietuviu para- 
pųos kun. J. Misius, 11 d. 
Rugsėjo tapo nukeltas į 
EllsvVorth’a, Pa. į šv. Lu

košiaus maišytų liet. lenk. 
ir slavokų parapijų. Jo vie
ton Donoroje liko paskirtas

site, netikėkite.
Tarė jam karalėlis: Vieš

patie, užeik pirma, pakol 
nemirė mano sūnūs.

Tarė jam Jėzus : Eik, tavo

noje pas ziemskį. Čia galiu pa
sakyti, ką šneka apie tai visi Ne
dzingės ir apylinkės parapijenįs.

Klebonas paklaustas atsakė, 
kad jam būnant bažnyčioje tarp 
lietuvių ir lenkų buvusi taika. 
Bet juk ne taip buvo. Užgie
dos, būdavo, lietuvių dienoj 
“Pulkin ant- Kelių” “šventas 
Dieve”, “Dievas musų”, giesme
lę po evangelijos, arba per proce
siją lietuviškai, tuojaus keli 
lenkai spėgia visa gerkle len
kiškai Tik tol būdavo bažnyčioj 
ramybė, kol dar lenkai nesuva
žiuoja. Klebonas pats, bijodamas 
lenkų, ne kartą nėjo visai su pro
cesija ir nesakė pamokslų. Teis
me sakės nieko nežinąs apie 
lietuvių ir lenkų nesutiki
mus ir mažai apie tai 
girdėjęs, o užmiršo, matyti, jog 
ir jis pats padėdavo keliems len
kams įvesti lietuvių parapijoj 
lenkų kalba pamaldas, jog nė kar
tą inkalbinėjo lietuviams, kad nu
sileistų lenkams, kad melstųsi 
bažnyčioje vieną šventadienį lie 
tuviškai, o kitą lenkiškai. Primin
siu čia, jog iš 3000 parapijonų 
nėra ir 500 žmonių, norinčių,

patįs eisią ir giedosią. Klebonas 
atsisakė tildyti lietuvius, nes jie 
jau baigė rožančių; jis pasakė, 
kad pats jis nieko nepadarysiąs 
jeigu lenkai vėluosiąsis, apsilei
dusiai veiksią, ir liepė jiems gie
doti rožančių pabaigus lietuviams. 
Lenkininkai, matydami, kad taip 
greitai jų užgaidos irsta, bėgo- 
keikdami ir rėkaudami iš kle
bonijos į p. Ž. dvarą. Iš ten 
drąsus suėjo bažnyčion, fctojp 
prieš altorių ir, nežiūrėdami, kad 
lietuviai dar tebegiedojo rožan
čių, suriko lenkiškai giedoti.

Žmonės, apsakinėdami tos die
nos lenkų elgimosi, negali aša
romis tverties. Giedojimas bažny
čioje buvo girdimas per du var
stu nuo basnyčios. Kol lietuviai 
tyli ir lenkai negieda, bet, už
giedojus lietuviškai, reikėjo užsi- 
kimšt pirštais auąįs, kad neap- 
kurtus nuo lenkų spiegesio. Kiek 
kartų lietuviai giedojo, tiek len
kai nedovanojo... lig-pat vakaro. 
Nuo tos dienos daugumas žmo
nių nevaikšeiojcF bažnyčion, nes 
lenkai ir toliaus varė savo dar
bą.

Tuo metų vyskupijos valdyto
jas įsakė sutvarkyti pamaldas 
jo įsteigtu eirkulteru. Klebonas 
gi stengės duoti lenkams 4-ą ar
ba ir 3-ią šventadienį. Lietuviai, 
nors lenkams jų skaitlium pri
gulėjo jau nedaugiau*, kaip —6 
dalia, noriai sutiko duoti 4-ą da
lį. Pamokslai kas savaitė buvo 
lenkiškai ir lietuviškai, dienose 
adoracijos tik lenkiškai. Tuom 
ir pasibaigė. Lenkai vieną ir ki
tą kartą buvo susirinkę savo die
noje. Giedoti gerai patįs nėkiek 
negalėdami, traukė prie savęs 
kaikuriuos lietuvius, kad už juos 
lenkiškai giedotų. Žinoma, lietu
viu maža tokių atsirado, 'kurie 
butų giedoję. Kiti atsakydavo: 
“Jei nėra kam iš jūsų giedoti, 
pamokslų klausyti, kam jus ke
liate bažnyčioj trnkšmą dėl len-

Bet ir šiais metais per tuos at
laidus roduniečiains lietuviams 
nepavyko. Klebonas prieš sumą 
ir po sumos peskelbė, kad busią 
du pamokslu lenkams šventoriu
je, o lietuviams bažnyčioje, bet ne
pasakė, kad bus tuodu pamo
kslu kartu. Todėl lietuviai, ma
nydami, kad bus taip, kaip ir 
visados po lenkiškojo pamokslo 
lietuviškas, išėjo visi iš bažny
čios: vieni nuėjo atsilsėti, kiti, 
kurie supranta, lenkiškojo pa- 
klasyti, nes lenkams pamokslą 
sakė svetimas kunigas. Po sumos, 
kaip žmonės išėjo iš bažnyčios, 
tuoj ir kamendorius inlipo sa- 
kyklon bažnyčioje sakyti pa 
mokslą lietuviams, bet, tur-but, 
matydamas visai maža žmonių, 
vėl išlipęs iš sakyklos. Tečiau 
paskui sugrįžo ir pradėjo saky
ti. Pasibaigus’ lenkiškajam pa
mokslui, pradėjo ir lietuviai rink 
ties. Girdėjau sakant, eikime mes 
dabar savo paklausysime, bet 
inėję tiktai žiuri, kad kamendo
rius jau lipa iš sakyklos, pabai
gęs pamokslą sakyti. Liūdnas.

SUDEGA KAIMAS.
Mažėn&i, Rimšės par. Ežer. ap. 

Didelė nelaimė. Rugpiučio 3 d., 
apie 10 vai. vakaro kilo didelis 
gaisras. Bedegė 5 ūkininkų tro
bos, tik beliko trijų kluonai Vie
no ūkininko sudegė visi gyvo- 
lUi, ir patį su vaikais vos tik 
beištraukė iš ugnies. Baisus bu
vo reginys. Vėjas tuo metų dau
žės, lyg įnirtęs, tik dar laimė, 
jog putė skersai sodžiaus, tat ir 
gelbėti kai-kurie dar galima bu
vo. Žmonės kuo įmanydami gy
nė: šlapiais rūbais, žolėmis; van- 
denens taip-pat nestigu buvo.

Negana tos nelaimės — nes
pėjo sudegti namai, kaip da ki
ta nelaimė patiko. Iš išgąsčio 
arba gailesčio staiga mirė Kava- 
liauskytė, 19 metų mergaitė.

Gaisras kilęs iš tvartų. Spėja,

sūnūs yra gyvas. Įtikėjo k~ M Kazėnas, įišvetr- 
zmogus: kalbą, kuri, paša-Į tintag raė ugjo Biržclio 
kė jam Jėzus, ir ėjo. ir buTO ,aikh)lu

O kad jis jau ėjo, pasitiko i klebonu šv. Hedvigos. Len
kų parap. Brier Hill, Pa.

L. Sūnūs.

jį tarnai ir pranešė, tarda
mi, jog jo sūnūs yra gyvas.
, Klausė tat jų valandos, 

kurioje jis pradėjo taisvties. 
Ir tarė jam: Jog vakar sek
moje valandoje pametė jį 
karštis.

Pažino tat tėvas, jog bu
vo ana valanda, kurioje ta
rė jam Jėzus: Tavo sūnūs 
yra gyvas. Ir įtikėjo pats 
ir visi, jo namai.

Niekas dar nebuvo krei
pęsis prie Kristaus su rei
kalu ne dvasišku. Pirmas 
tai padarė minėtas šitoje 
evangelijoje karalėlis, arba 
valdininkas. Juk sūnaus iš
gydymas tai nėra koks 
dvasiškas reikalas.

Tas valdininkas, matyt-, 
buvo jau girdėjęs apie 
Kristų, gal ir pats matė 
stebuklus Jeruzalėje ir to
dėl turėjo apie Kristų aug
ate nuomonę.

Kaą tę žmogų privertė 
eiti pas Kristų1?. — Nelai
mė: jo sunūs buvo mirti
nai susirgęs. Pažiūrėkime, 
kokį Viešpats Kristus sta
to reikalavimą tam valdi
ninkui, norinčiam kad pa
darytų jam stebuklą, išgy
dytų jo sūnų? Krisitus rei
kalauja tikėjimo. Tikėjimo 
į jo dieviškąją galybę, į tai, 
kad jis gali išgydyti ligonį 
nematydamas jo, vien tik 
savo žodžiais: “Eik, sako, 
tavo sūnūs yra gyvas”. 
Matome iš čia, kad Viešpa
ties Kristaus stebuklų tik
slas buvo tikėjimas sužadin 
ti ir jis sustiprinti. Ir ši-

Mirė du kunigu. Rugpiu
čio II d., šen. Kai. Griška
būdyje, Suv. gub., mirė kle
bonas, kun. Marma. Laido
tuvės buvo rugp. 44 d.

lietuviai jums tarnautų”! Lenkai 
nustojo ėję giedoti. Atlaidų die
nose (šv. Kazimiero, šv. Vincen- 

kad butų bažnyčioje lenkiškai. to) atkėliavo g aplillkattų Het. 
Klebonas kas savaitė sako pamok
slą lietuviškai ir lenkiškai. Dau
gumas lietuvių, išklausę savo pa
mokslo, eina tuojau namo, kas 
neturi laiko; kiti išeina parūkyti 
arba taip sau pasikalbėti lig miš
parų. Tas neklausymas lenkiškai 
sakomųjų pamokslų labai nepa
tinka klebonui ir už taį jis lie
tuvius bara. Lenkai neklauso nei 
lietuviškų, nei lenkiškų pamokslų,

kiškumo, kam reikalaunaut, kad kad buvę padegę. Mažėnų sodžius

parapijų dugel žmonių, privažiavo 
daug kunigų. Bž^nyčia pilna, o 
joje nuo ryto, niekas negieda. 
Lenkų diena, bet jie jau sar- 
matinas parodyti savo mažumą 
ir giesmių nemokėjimą. Lietuviai 
negieda, nes ta diena duota len 
kams: bijo, kad kas blogo iš to 
neišeitų. Taip buvo ilgą laiĄ, 
beveik lig paskutinių laikų, 

i Drąsesni lenkai ne kartą tarėsi 
važiuoti dar kartą per parapiją, 
norėdami išgauti iš kvailesnių 
pasirašymą, bet kiti jau nesutiko

o klebonas jiems nieko nesako.
Dėl to, kad lenkų bažnyčioj nesi
mato, kad užtenka kelių pirštų
suskaityti, kiek ją yra bažnyčių- kS neatrfiikų ūį" kiip
je, klebonas su Ž. ir k. reika-
launa iš lietuvių, kad jie klausy
tų lenkiškų pamokslų, kad jie gie
dotų už lenkus lenkiškai, kacf jie 
sutiktų turėti bažnyčioje paraal-

Tą pat dieną Žemaičių ijas pUSįau: lietuviškai ir lenkiš- 
vyskupijoje mirė Utenos kai. Seniaus pas mus taip ir 
klebonas, kun. Ant. Švate-; buvo, ra&tnčius tik buvo gie- 
lįg. | damas anksti visados lietuviškai.

_______ 11910 m. sausio 1 d. (per Naujus
Metus) dar prieš dieną pas baž-

Jo Eminencija Kardino
las Jonas Farley iš New 
York’o tūlam laikui atva
žiavo pasilsėtų į Mount 
Clemens, Mich. Neskaitant

nyčią pradėjo rinktis lenkai ne 
dzingiečiai’ ir iš kitų parapijų

gana didelis, daugiau kaip 20 
valakų. Daugelis yra susikaidžiu- 
sių, net į penkis rėžius valaką. 
Apie šį kraštą vienasėdžiaus nie
kas nemano skirstyties. Laikas 
jau butų apie juos galvoti. So
džiuje gyvenant, ištikus kokiai 
nelaimei, tenka daugeliui nukentė
ti, ypač nuo ugnelės.

dialogas: kalba prozos su poezi- 
ja.

Visupirmu pirmininkė ponia 
Izabelija Vasiliauskienė atidary
dama programą trumpoje kalbo
je ragino visas tautietes rašytis 
prie minėtos draugijos. Baig
dama savo kalbelę, perstatė vie
tinį šv. Cecilijos chorą, kurs pa
dainavo “Lietuva Tėvynė mu
sų”. Toliaus kalbėjo kl. P. J. 
Juškaitis, šv. Jono seminarijos, 
Boston, Brighton, Mass. auklėti
nis, apie moterų padėjimą seno
vėje ir šiandien. Ragino moterė
les bei merginas organizuotis, la
vintis, arba kitaip tariant sekti 
apšviestesnių tautų moteris. Nu
rodė, kaip moterįs lietuvės turi 
išauklėti savo vaikelius. Ragino 
skaityti gerus tautiškus katali
kiškus laikraščius ir norintiems 
užsirašyti pats žadėjo patarnauti, 
ką po kalbai ir padarė. Jo kal
ba patiko publikai, nes buvo be- 
partyviška neužgaunanti nieko. 
Po kalbai maža mergaitė pasakė 
eilutes, ir dainavo akomponuo- 
jant ant piano kitai mažai mer
gaitei. Kaip eilutes taip ir dai
nelę gana puikiai atliko.

Toliaus kalbėjo kl. F. A. Vir- 
mauskis šv. Jono Seminarijos 
Boston, Brighton, Mass auklėti
nis apie Lietuvystę ir kitus pa
našius klausimus. Kalba užga
nėdino publiką. Po jo kalbai 
vėl maža mergaitė deklamavo 
eilutes ir vietinis choras daina
vo. Eilutes pasakė gana gerai. 
Choras irgi padainavo pusėtinai. 
Toliaus kalbėjo ponia O. Ra
manauskienė iš Lawrenee, Mass. 
Jos kalba buvo tai labai puiki 
lekcija, kaip moterėlėms, taip ir 
merginoms. Davė truputį pipi
rų laisvamanėlėms ir į jas pa
našioms. Apskritai imant jos 
kalba darė gerą įspūdį į klausy
tojus. Po jai buvo deklamacijos 
ir dialogas paimtas iš “Draugi
jos”. Deklamaciją atliko maža 
mergaitė; dialogą pasakė pane
lės O. Šidlanskiutė ir J. Žarkaus- 
kiutė, abi iš Brockton’o. Pirmoji 
kalbėjo poezijos dalį antroji pro
zos. Dialogas labai puikų įspūdį 
darė į publiką. Po tam choras 
dainavo.

Apskirtai programa buvo ga
na piuki ir įvairi, tik gaila kad 
publikos neperdaug buvo. Prie 
draugijos prisirašė tiktai penkios 
naujos sąnarės.

Po programai kl. F. J. J. trum- į 
pai kalbėjo apie moksleivius ir į 
jų padėjimą Amerikoje. Nurodė į 
jų ištautėjimo priežastį ir rei- I 
kalingumą savos augštesnės mo- ' 
kyklos. Pratarė keletą žodžių 
apie kolektą “Moksleivio” ir

dainų ir deklamaciją. Progra
ma tapo išpildyta pasekmingai.
Į mokyklą ateidavo kun. klebonas 
kasdieną, kad prigelbėjus moky
tojui Net malonu buvo matyti, 
kaip vaikai su džiaugsmu kas ry
tas bėgo į mokyklą su knygo
mis, ir džiaugės savo mokytoju, 
nes mokyktojaa pataikė manda
giai su jais apsieiti

Mokslas užsibaigė 23 rugpiučio. 
Tą dieną po pietų visi mokiniai 
atliko išpažintį, o nedėlios rytą, 
visi priėjo prie šv. Komunijos. 
Reginys,' kaip prieina maži vai
kučiai prie šv. Komunijos vi
siems žmonėms suteikė malonų 
įspūdį.

Vaikų vakaras.
Tą patį vakarą tapo surengtas 

vaikų vakaras National salėje. 
Žmonių susirinko daug, nes kiek
vienas norėjo pamatyti, ką vai
kai išmoko vasarinėje mokykloje. 
Vakaro programa buvo sekanti: 
Pirmiausiai mokytojas sustatė 
vaikus scenoje ir jie uždainavo 
Šimkaus dainą “Vai Ku-ku”. Po 
to V. Žemaitukas padeklamavo 
“Moksleivį”, M. AKrikevičiutė. 
eiles “Važiuočiau, liūliuočiau į 
tėvynėlę”. Po deklamacijų vėl 
vaikai sustojo scenoje ir uždai
navo “Du broliukai kunigai”. 
Tada orkestrą užgriežė maršą, po 
kurio prasidėjo šokiai, kurie trau 
kėši iki devintai valandai. De
vynioms publika tapo vėl pa
kviesta paklausyti vaikų dainų 
ir deklamacijų. Mokiniai sudai
navo “šaltišių”. p-lė A. Pliau- 
pliutė deklamavo “Mačiau kaip 
einanti su jaunikiu linksmai kal
bėjo”; J. Kajaekas, “Didžiosios 
jūrės į krantą plezdėjo”; ”p-lė 
M. Dailidziutė, “Neveski, vaiki
ne, neveski pačios”; p-lė O 
Kleizutė “Eiles”; p-lė E. Du- 
bauskiutė “Dievo pasiuntinys”. 
Pasidžiaugusi deki. publika vėl 
gėrėjosi, kaip mokytojas skaitė 
geriau atsižymėjusiųjų mokinu 
notas ir dalino dovanas.. Išdali
nus dovanas, mokiniai sustojo 
scenoje ir uždainiavo “Pas mo
čiutę augo” ir “Eisim broleliai 
namon”. Ant pabaigos, mokyto
jas trumpai paaiškivo mokslo 
svarbumą, padėkojo tėvams uz 
leidimą savo vaikų į mokyklą, 
o mokiniams už jų darbštumą ir 
tuorai kartu atsisveikino su mon- 
trealiečiais, nes jam į trumpą lai
ką .reikėjo išvažiuoti į kolegiją. 
Taipgi kalbėjo gerb. kun. Klebo
nas, dėkodomas mokytojui už 
jo darbą, tėvams už jų geros 
norus, ir vaikams už jų darbštu- 

!mą, pagalio* suteikė jiems po 
mažą- dovenėle to malonaus va-

...... „ karo atminčiai. Klebonas priža-Lietuviskos Kolegijos fondui. Su- ... . ..
aki .... __ idėjo stengtis gauti lietuvi mo

kytoją, kuris mokintų lietuvių 
vaikus per visus metus. Viskas

X,

KORESPONDENCIJOS.
ATHOL, MASS.

Smagios naujienos.
Pasidarbavus p. Juozui Gedai- 

čiui susitvėrė pas mus iš jaunu
čių čia augusių vaikysčių “be- 
nas”, kuris jau apsirūpino mu- 
zikališkais instrumentais, turi 
gerą vedėją anglą, ir smarkiai 
darbojasi kad prasilavinus.

Neužilgo tikimės, jaunieji 
griežėjai pavaišins athol’iečius 
puikia muzika ir gražiu savo pa
vyzdžiu patrauks visus prie dar
bo. Už tokį puikų sumanymą 
galima tarti p. Juozui Gedaičiui 
ačiū, jaunučiam gi “benui” pa
velyti gero pasisekimo ir ištver
mės.

bažnyčioje buvo tik p. Ž. bet Antra smagi naujiena iš mu- į 
ir dar kelios ponios iš Vilniaus sų padangės, tai athol’iečių pri- 
atvažiavę. ' 'jautimas tautos reikalams. Kaip

Priėjo laikas suplikacijoms gie- Į girdėti dvi musų draugijų, viena 
doti — visi tyli. Pats kunigas dar visai jaunutė, būtent šv. Kaz

per pirmąją agitaciją, kada bu
vo jau pervažiavę per visą para
piją, prirašę duagel žmonių, o 
paskutiniame kaime moterįs, iš
vestos iš kantrybės, šluotomis, pa
mazgomis išvijo iš kaimo ir po- 
perius nuo girtų atėmė. _ 

Dabar per Sekmines išpuolė 
lenkams giedoti. Lig suplikacijų 
nieks negiedojo. Kad bažnyčioj 
nebūtų tyla, kaip ligtol kad at
sitikdavo, tą dieną lietuviai no-

rinkta $12 su keliais centais. Į 
Astuoni aukojo po $1.00. Jų var
dai ir pavardės bus pagarsinti 
“Moksleivyje”. Už aukas auka
vusiems norwoodiečiams mokslei
vių tapo išreikšta didžiausia pa
dėka vardu viso S.L.R.K.M.A.

Ten Buvęs.

MONTREAL, CANADA.

nusisekė puikiausiai. Žmonės plo
jo rankomis atsikartodami ir dė
kojo už, parengimą tokio įspū
dingo vakaro gerb. kun. klebo
nui už jo rūpesčius, kad jis, tu
pėdamas neapveikiamai parapi
jos reikalų, pašventė savo bran
gaus laiko ir mokyklos reika
lams. Ypač šią vasarą daug dar- 

blaivybės
Parapijos vasarinė mokykla.
Jau buvo “Drauge” rašyta, bavos, kol sutverė

Agitacija iš dvarų jau senai bu-! r®j° godoti, bet pamatė, kad
vo vedama Nedzingės bažnyčiai 
“lenkiška” (polski košciol) pa
daryti. Susitarė pradėti drą- 

mažo reumatizmo, šiaip jau , savo žygį t pirmoje
kardinolas yra sveikas ir įmetu dienoj, duodami kits ki- 
priimdinėja lankytojus, itam priežadą tiek metų kovoti, 
Jam atvažiavus į Mount ko1 Palik8 Nedzingės bažnyčio-
Clemens, Šv. Marijos moji« P°nais. Nuo pat ryto lig vaka- 
. , . .. w. . .Iro viskas bažnyčioje buvo len-
kyklos vaikučiai surengė k Kleboną* ,e„k«k.i
jam puikų priėmimą. Kar
dinolas palaimino 650 susi
rinkusių vaikų su jų tėvais. 
— Kardinolas apsigyvenęs 
St. Joseph’s Sanitarium.

Kaunas. Buvusis Lauku
vos klebonas kun. Bučnys 
buvo šiemet įstojęs į Kre
tingos vienuolyną. Dabar, 
jam pačiam prašantics, pa- 
liuosavo iš vienuolyno.

‘DRAUGAS”
geriausias laikraštis

Užsirašyk Jį!

sakė pamokslą ir lenkiškai gie
dojo, o lenkai susispietę kuo- 
pelėn, rėkė savo giesmes nesi
lankydami jokios melodijos, nes 
manė savo skaitliaus mažybę pri
dengti savo balso didybe. Lietu
vių buvo pilna bažnyčia. Didelį 
įspūdį padarė į juos toks ne
kultūringas lenkų pasielgimas. 
Bažnyčioje lietuviai laikėsi fcuo- 
ramiausiai, o vakarą išvaikščiojo 
ramiai namo.

Per Trįs Karalius lenkai suva
žiavo 10 vai. Bažnyčioj jau rado 
begiedant 3-čią rožančiaus paslap
tį. Pradėjo pustiea, pravardžiuo
ti lietuvius, bardami, kam jie gie
dą lietuviškai, o ne lenkiškai. Iš
lieję čia savo neapykantos tul
žį, nnbėgo prie klebono ir smar
kiai anttpuolę kam jis leidžiąs 
bažnyčioje lietuviškai giedoti 
jie reikalavo kad kle. tuojaus 
eitų ir lieptų liet. nutilti; jei lietu 
viai negiedosią lenkiškai, tai jie

Pil. BlaivNIinkų, nutarė viena
me savo susirinkimų pirkti Tau
tos Namams Vilniuje sieksnį 

riko visi, vieni senobiška, kiti Į*®*’ P«»rtina! antra “Auš 
dabartine gaida, nežiūrėdami,
kad kunigas «.»« dalį nori pala į’1 P™ '« Pini____
giedoti, vieni kitu. tai palikdami, >»“ ir P«i™Pi”« tjkJ jr ,, , ko

biamus atstovus dr. J. Basanavi-1t,KOS ir l K0

užgiedojo lenkiškai. Ponas su po
nioms, sustoję ties altorium, ne
davę jam baigt intonacijos, su-

tai aplenkdami, tai užvydami, ne
perstojo, kol pabaigė giedoti lig 
galo.

A. a. Nedzingės bažnyčios fun
datoriaus yra banke pinigų, pas
kirtų klebonui laikyti. Tuos pi
nigus (400 r.) turi mokėti 
klebonui tas, kas valdys Nedzin
gės dvarą. Kol taip būdavo bažny 
čioje, kaip Ž. norėjo, tai ir kle
bonui dar buvo mokama kas
met po 400.

— “Viltis” —

Rodnni*, Lydos apskr. Pas 
mus liliepoa 16 d., buvo šv. P. 
ftkaplemos atlaidai. Tą dieną me
tai sukako nuo didžiausių riaušių 
musų bažnyčioje: pernai liepos 
16 d. lenkai apkruvino lietuvius 
bažnyčioje už tai, kad lietuviai 
savo laiku giedojp lietuviškai.

...

kuopą, į kurią prisirašė pusėti
nas narių skaičius.

‘pinnieviai” ne
užganėdinti.

Čianaitiniai taip vadinamiejei 
‘pirmaeiviai”, pasirodė esą ne

kad vietinis lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos klebonas pakvietė 
šią vasarą vakacijų laike mok
sleivį p. Bajorūną, kad pamokin- Vadinamieji 
tų lietuvių vaikus lietuvių kalbos.
Čia lietuviai neturi aavo mokyk
los, taigi buvo sunkus ir ilgas 
darbas išgauti leidimas nuo mies i užganėdinti vasarine lietuvių mo
to valdžios mokinti vaikus miesto kvkla. Vos keli jų teleido savo 
mokykloje. Mokyklų direktorius' vaikus į mokyklą. Mat, sako, tai

ros’Vartų” "vyrų nutarė Uipo- J reikR,avo sekti pilną programą, t. j klerikalų mokykla, nors čia ne

čių ir M. Yčą į musų miestelį. 
Lai išsipildo jų norai!

Taipogi pavieniai žmonės rūpi
nosi kiek išgalėdami, kad athol’- 
iečiai nepasiliktų užpakalyje kitų 
ir kad pasistengtų atiduoti pri
gulinčią dalį asvo tėvynei ir tau
tai.
Geriausia butų, kad visi susispė- 

tę į vieną kuopą bendrai pasi
darbuotų, tai ištiktųjų galėtų 
dang-dnug ko naudingo nuveikti.

Jonas E. Karosas.

N0RWOOD, MABB.

Prakalbos.
Rugpiučio 31 d. S. m. Nekalto 

Prasidėjimo Panelės Švenčiausios 
moterų ir merginų draugija pa
rengė prakalba*. Tarpe prkal- 
bų buvo sudainuota keletas dai
nelių, pasakyta deklamacijų ir

y.: mokinti franeuzų ir anglų i klerikalas mokino, tik mokslaei- 
kalhų Canados istorijos, aritme-|Vis, ir į mokyklą vaikai buvo 

visai priimami be skyriaus, kas tik 
nebuvo, galima sutikti. Nes 'norėjo, galėjo mokyklon eiti. Taip' 
tuo trumpu laiku, mokyto
jas norėjo tik lietuvių kal-

mokytojo taip ir kun. klebono, 
norų buvo .vien pratiesti kelią

bos pamokinti, prirengti kaiku- : darbui lietuviškoje dirvoje, 
rius. prie pirmos komunijos ir Bagočiaus prakalba .. atstojanti
pamokinti tarnauti prie mišių. 
Dėlto ir mokykla tapo atidaryta 
tik liepos pradžioje. Vaikai bu
vo priimami į mokyklą, nevei-

pusės metų mokyklos kursą.
Čianatiniai “pirmeiviai” šmei 

žė mokyklą kaip įmanydami. Tai 
jau nebenaujiena: visi žino kad

zint" ar kuris prie parapijos pri- cicilikai yra priešingi geriems 
guli ar ne, ar jis butų soeialis- darbams. Bet to šmeižimo nebuvo 
tas, ar laisvamanis, visiems buvo gana, j» dar stengėsi ir atker- 
durjs atdaros. Taip jau vakarais Syti. Sužinoję, kad Rugp. 24 d. 
suaugusiems galima buvo lanky- bus vaikų vakaras, pasikvietė tai
ties mokyklon.

Mokyklos pasisekimas.
dienai savo “profesorių” iš Bos
tono F. Bagočių ir atspauzdino

Į mokyklą vaikų susirinko apie i plakatus su mokyklų pašiepimu, 
80. Jiems buvo aiškinama lietu- plakatuos buvo parašyta; —
vių kalbos gramatika (P. Krian- 
šaičio), buvo mokinama lietuviš
kai rašyti ir skaityti, Lietuvos 
Istorijos (Maironio) ir katekiz
mo. Prie to dar mokino tautiškų

“paklausęs F. Bagočiaus prakal
bos, danginus žinosi kaip kad bū
tumei pusę m. lankęs mokslainę”.

Deja, Bagočiaus prakalba ne 
tik nedavė pusės metų mokslo,



Rugsėjo (Sept.y 25, 1913.

bet dar ir tas pačias skurdžias 
musu “pirmeivių’* mintis visai 
sumaišė. Išmintingiau musų “pir
meiviai” butų padarę, jeigu tuos 
pinigus, kuriuos užmokėjo Bago- 
čiui už kelionę ir jo netikusių 
prakalbų, butų apvertę knygyno 
įsteigimui. Knygyne gautų gerų 
knygų ir laikraščių pasiskaity
ti ir daugiau apsišviestų negu 
iš Bagočius prakalbų. Susipras
kite, broliai dar laikas!

Cicilikas.

surengimo darbą pasiėmė pati ant
savęs; be to nutarė pirkti siek
snį žemės, tai yra, nutarė pa
aukoti iš savo kuopos įždo $10. 
50 Tautos Namams. Draugija šv. 
Jurgio savo susirinkime nutarė 
taippat paaukoti Tautos namams 
$10.50. Jau iš šio, kas čion pasa
kyta, matyt, kad Baltimorės lie- Į 
tuviškoji visuomene Lietuvių i 
Mokslo ir Dailės Draugijų suma- j 
nymui labai prielanki ir rems au- Į 
komis gausiai.

DONORĄ, PA.
Svečių iš Lietuvos atsilankymas.

Donorą Pa. kaip visur, taip 
ir pas mus Rugsėjo 12 d. - atsi
lankė visų gerbiauiiejie Lietuvos 
mokslo D-jos atstovai, Dr. J. 
Basanavičius ir valstybės ditr 
mos narys advodatas M. Yčas, 
rinkdami aukas Tautos Kanams 
Vilniuj. Aukų surinkta apie 
$44.00 su centais. Iš aukotojų 
atsižymėjo duos numu P. Andrie
jus Kiveris, rūbų suvejąs gyve
nus McKeas gatvėje; jis nupir
ko ir paaukojo du sieksnių že- 
męs, užmokėdamas $21.00. Ant
ras aukavo, vieną c. (lc.), tai. 
Povilas Martinkus iš Kauno gub., 
Ras. pav. Batakių parap. Mink- 
štpaučių kaimo, namų savininkas 
gyvenąs Helen gatvėje, ir skai
tąs save gerų lietuvių — taute- 
čių. (!?). Lai gyvuoja Tautos 
gaivintojai! O amžina gėda te
gul bus tiems, kurie nori pajuo
kti musų brangią Tautą ir Tė
vynės atstovus.

Dievo Muzikantas.

EASTON, PA 
Tamsus kampelis.

Paviršutiniai skaitant, lietuvių 
čia bus iki 1000. Didelis būrys 
— bet kas iš to? Visi gyveną 
kas sau, nepridėra į jokias or
ganizacijas, neturi nei bažnyčios, 
nei lietuvio kunigo, negirdi nei 
pamokslų, nei jokių lietuviškų 
pamaldų. Apie laikraščių skaity-, 
mą nėr kas nei kalbėt.

Yra čia S. L. R. K. A. kuopa į 
ir šv. Jono Krikštytojo dr-ja. 
Per penketą metų prie S. L. R. 
K. A. kuopos priderėjo vos 12 
žmonių, Šv. Jono ^<r. dr-ja turi 
10 sąnarių. Taigi pas mus iš 
kokios 60 žmonių vos vienas 
tepridera prie draugijos. Tai pa
sibaisėtinas dalykas!
Eastoniečių tamsumas labai di

delis. Vien tik degtinėje ir aluje 
maudosi ir yra kaip višteliai 
slaptu perimti. Niekas musų ne
žino, tik kartais policija išvaro 
nuo bačkos alučio, kaip avinų 
būrį, į akmeninius rumus nak
vynei. J. S.
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Todėl šiuomi atsišaukiame į vi
są gerb. Amer. lietuvių dvasiš- 
kiją ir į katalikišką visuomenę 
su meldimu paremti savo auko-

bendra papėdė. Tatai šių pa
starųjų dienų lietuvių katalikų 
moksleivių judėjimas Amerikoje 
ir naujai sutvertas Susivieniji-

mis ir padėti Varg. S-gai įsteigti mas (Rugp. 23, 23 ir 25 d. 1912
muzikos veikalų knygyną. 

Aukas meldžiame siųst kasi
ni.) turi nacionalę svarbą*) — 
ergo nėra tai - “bernelių žais-

'ninkuj S-gos: A. Radzevičiui, per las**). . Tatai negerai daro mu- • 
centro sekr. A. J. Gudaitį, P. O. sų “pirmeiviai”, kad skiriasi 
box 73, Silver Creek, Pa. nuo krikščioniškai - katalikiško (

Pasitikėdami, kad šis musų .organizmo ir tveria naujas, sa- 
meldiiuas atneš pageidaujamą vas, nepamatuotas partijas*), 

i vaisių, pasiliekame su augšta pa-; Mes einame viduriniu keliu; tai
Igarba. I tvirtiname nevadovaudamiesi ko-I

L. V. S. Valdyba, • kiu nors tuščiu motyvu, bet tvir- 
'tais argumentais ir faktais, virš 
išparodytais.

Pirm. A. Kvederas. 
Sekr. A. J. Gudaitis 
Kas. A. Radževičią 
Knygius J. Hodellis

HASTINGS, PA. r
Darbai gerai eina.

Šiame miestelyje ya^ tik ang- 
liakasyklų darbai., Dirba 10 ar 
11 kasylų. Kiekvienas lengvai

Sųfragisčių vadovė E. Pankhurst, ketinanti atkeliauti Amerikon.
BALTIMORE, MD

Gausiai parems Tautos Namus.
Pas mus Baltimorėje irgi ruo

šiamos gerb. svečius Dr. J. Basa 
vičių su p. M. 'Yču maloniai pri j gaiį gautį darbo. Uždirbama po
imti ir beabjonės Mokslo Drau- ' $2.25.
gijos pasiųtinių neišleis su tus- j Lietuvių čia yra apie 36 šei- 
čiom kišenėm. Jei ne duosneisniais mynos ir koks tuzinas pavienių.
šiam kultūriškam tautos darbui, 
pasirodys vietiniai lietuviai už 
kitu didesnių kolionijų lietuvius, 
tai bent galima spėti iškalno, jog 
iš čion nebus mažiau surinkta 
/‘Tautos Namams” kaip kitur.

• - Jau nuo pat pribuvimo gerb. Pa- 
siųtinių Amerikon, musų mies
to lietuviai pradėjo po biskį 
bruzdėti, ypatingai draugijos sa
vo susirinkimuose pradėjo apie tą 
dalyku svarstyti. Mat, mūsiškiai 
lietuviai, matyt, reklamuoties 
nemėgsta, verčiaus jiems pasiro
dyt darbu, ne tuščiu žodžiu. Tai
gi kaip manau gerb. svečiai turės 
užtrukti Baltimoreje. priiminėda- 
mi ir rinkdami aukas, nors trįs 
dienas. Du vakarai yra skiriama 
prakalboms, skirtingose vieto
se, kame ir bus renkamos aukos. 
Trečią gi vakara yra rengiama 
draugiška vakarienė gerb. sve
čių priėmimui ir atsisveikinimui, 
bet tikrai nežinia kurioj vietoj, 
viešbutyj ar svetainėje. Man ro
dos, jeigu jau pasirodyt vaišin
gais, tad vertėtų parengt va
karienė atsakančioj vietoj, viena 
me kuriame geresniųjų viešbu
čių, bet ne svetainėje, kur žinoma 
puikiai surengt vargu galima, o 
šiaip tai .... pavalgyt visur ga
lima.

Rugsėjo 16 d. bus laikyta visų 
Baltimorės draugijų pasiuntinių 
konferencija, kame bus tariamos 
galutinai apie programą gerb. 
svečių priėmimui, kodos, apie 
vakarus, aukas,vakarienę ir t.t. 
Be to bus nutarta paskirti auką 
Mokslo ir Dailės Draugijų na
mams, iš Baltimorės lietuvių Tau
tiško iždo ir nebus paskirta ma
žiau poros šimtinių. Kitos visos 
draugijos bei kuopos irgi pasi
rengusios kone vosos mažiau — 
daugiau aukoti. Nekurios yra nu
tarusios aukoti po $100.00, ki
tos pirkti po sieksnį žemės Tautos 
Namams. p.J. Vasiliauskas dar- 
duojasi, kad Baltimore pereitų 
kitus miestus, skaitliųm narių 
labdarių Mokslo Draugijos, tai 
yra, kad čion butų daugiausiai 
surinkta čielų šimtinių Tautos 
Namui.

Nedėlioję 14 d. rugsėjo neku
rios draugijos laike savo papras
tus susirinkimus. Ką gero nutarė 
Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugi
jų namų naudai iš visų neteko 
sužinoti, vienok apie kurias teko 
gįrdėti, pasirodė labai užjanu- 
čiančiomis Tautos namams. Štai 
S. L. R. K. A. 13 kp. nutarė 
prisidėti prie prakalbų suren
gimo, vieno vakaro pobažnyti- 
nėje svetainėje, jeigu kas yra 
užmanęs rengti, o jei ne, tad tą

Yra gerai pasilaikančių. Didesnė 
pusė turi nuosavius namus. Tik 
nežinia kodėl neatsiranda nei' 
vieno, kurs užsidėtų kokį biz
nį. Man rodos, turėtų gerą pasi
sekimą.

Šiemet musų miestas išstatė 
naują viešąją pradinę mokyklą. 
Buvo manyta ir katalikų pra
dinę mokyklą statyt, bet kad ir 
bažnyčia permaža. Tai tur-but 
statys naują bažnyčią, o iš se
nos bus mokyklą.

Kalnakasys.

ŠKOTIJOJ IŠEISIĄS NAUJAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

Londonas, Anglijoj. Naujas 
lietuvių laikraštis žadama leisti 
Škotijoj, Anglijoj. Sako Įeisiąs 
kunigas Kemėšis, su draugais, 
tad ar tik nebus bendrovė įsi
kūrus laikraščiui leistį. Laik
raštis busiąs katalikiškas. Iš
laidų laikraščiui leisti busią apie 
8 svarai sterlingų už numerį, 
Laikraštis žada pasirodyti ru
deniop ; ar eis kas savaitė ir 
koks jo bus vardas to nepaty
riau. Kalnavertis.

EXP0RT, PA.

Pas mus Exporte dabar dar
bai kasyklose labai smarkiai pra
dėjo eit. Kiekvienam naujai at
vykusiam .lengva gaut darbas; 
yptaingai lietuviui, nes pas mus 
lietuviai užima geriausias vietas 
darbe,’ turi gerą vardą pas kom
panijos bosus. Gaila, kad pas 
mus mažai yra lietuvių.
Kas dabar atkeliautų į Exportą, 

gautų iš tos dienos darbą ir gerą 
užmokestį.

Plimbalis.

HAVERHILL, MASS.

Lietuvių Sv.. Jurgio Parapijos 
atsiradimas.

Vietine lietuvių Šv. Jurgio pa
rapija, kurios, kaipo kokio jau
no medžio pavasario laikuose 
pirmutiniai žiedai pasirodė ge
gužio 23 diena 1906 metuose, 
pakėlė daug truso ir sunkaus dar
bo iki dabatinių laikų. Bet, nė- 
nuilstančiai besidarbuojant ke
liolikai sąmoningu vyrukų, bu 
vo vykinta visokie sumaniraai 
kad sudėjus į parapijos kasą 
Šjiek-tiek kapitalo, taikias nuo 
laiko buvo renkamos kolektos pa
rapijos susirinkimuose ir po trio- 
bas, parengimiai baliai, fėrai, 
leidžiama kikių nors daiktų ant 
išlaimejimo ir t.t., o vis atlikusi, 
centai po maž plaukė j parapijos 
kasą ir kapitalas didinos...

Nupirko lotus.

Po kokių trijų metų nuo pa
rapijos įsikūrimo, kada surinktų 
pinigų suma siekė iki 500 dol., 
kaikurie lengvatikiai pradėjo 
kelbeti, buk tai ar vienas ar ki
tas iš parapijos komiteto, sug
riebęs parapijos pinigus, galės 
išrūkti kaip durnai iš kamino 
ir dingti plačiame pasaulyje. 
Kad išvengus šių nereikalingų 
kalbų, komitetas neužilgo nupir
ko lotus vertės $1000, parody
damas ir pertikrindamas visuo
menę, jog nei vienas nei kitas ne
galės užsidėti ant savo pečių 
tų nupirktų lotų ir išbėgti- Vi
suomenė nurimo ir trumpų lai
kų lotai buvo pilnai apmokėti, 
o geležiniis kapitalas vis didinos.

Nupirko ir bažnyčią.
Pasitaikius gerai progai, pe

reitą žiemą nupirkta nuo uni- 
versalistų mūrinė bažnyčią, už 
kurią suderėta vos tik 7500 do
lerių. Jau bažnyčia yra, tiktai 
reik ištaisyti. Bet dar svarbus 
dalykas, kad nėturėjom^dvasiš- 
ko vadovo. Čią kreipėmės prie 
gerbiamo kun. A. Jusaičio, lie
tuvių Šv. Pranciškaus parapi
jos klebono, Lawrence, Mass., 
Kun. A. Jusaičiui patarus, at
sišaukėme prie J. M. Kardinolo 
O’Connell’o, kuris pavedė pa
rūpinti mums dvasiškąjį vado
vą kun. A. Jusaičiui.

Susilaukė Dvosiškojo Vadovo.
Neužilgo kun. A. Jusaitis ga

vo mums dvasiškąjį vadovą, ger
biamąjį kun. S. Kučą, iš Chica
gos, III., ir jau Rugpjūčio 17 
dieną musų dvasiškas vado
vas pribuvo pas mus ir ėmėsi 
vesti parapijos reikalus bei ru
pinties bažnyčios taisymu. Iš
taisyti bažnyčią atsakančiai ims 
tur but keletą mėnesių, bet yra 
viltis, jog šv. mišios nedėldie- 
niais bus pradėta laikyti už- 
trumpo laiko. Tokių parapijos 
pasisekimu, geri katalikai didžiai 
džiaugiasi ir lauką su didžia nė- 
kantrybė išgirsti Dievo žodžio 
savo bažnytėlėje. Velijame jau
nam musų dvasiškam vadovui 
kuogeriausių pasekmių.

Parapijonaa.

iišvede žmones straikuot, kad 
išgavus dar didesnį mokesties 
pakėlimą. Kompanija išsyk už- 
reiškė, • kad jį I. W. W. strai
ko nepripažįstanti.

Stariką vedė C. F. Howard’as 
ir Grikštas. Jiedu agitavo ir rin
ko pinigus straikuotojams du 
syk į savaitę visą straikų lai
ką. Apskirtai, pinigų daug buvo 
dedama.

Kadagi tiedu vadovu atidė
liojo ir atidėliojo straiko už 
baigimą (tikro užbaigimo nei ne

BROCKTON, MASS. 
Straikas pralaimėtas. I. W. W. 
vadovai kaitinami, kad išaikvojo

pinigus.
Straikas W. W. Cross ko.^vi- 

nių fabrikoje užsibaigė. Tęsėsi 
jis septynias savaites. Straiko 
pradžia buvo tokia. Vieną sy
kį darbininkai paaisakė kompa
nijai norį daugiau mokesties. 
Kompanija neužilgo mokestį pa- 
kė|)ė. Tuo mokesčių pakėlimu 
pasidrąsinę, I. W. W. vadai

Musų augščiausiu idealu yra 
Kristus. Sekti jo pėdomis, jo . 
mokslą- — reiškia būti laimingu 
čia ir ten. Kristaus sekime ap- 

Į sireiškia~siekimas prie brolybės, 
Petras Lapelis, i lygybės ir meilės. Kaip augštas 

ir šventas tas Idealas, taip sun
kiai yra ir atsiekiamas. Todėl 
reikėjo mums susivienyti, kad 
bendromis jiegomis prie jo siekus, 
kad bendrai naikinus blogus pa
linkimus ir stengusis būti mora
liškai ir fiziškai tobulais. “Bu
kite tobuli kaip ir dangiškasis 
jūsų Tėvas yra tobula-s” — 
skaitome Rašte. Tas musų Ide
alas — tai neišsemiamas tiesos, 
ir meilės šaltiniu; tai toks šal-.

Katalikiškosios Mokslei-
HVIJOS U

(Užbaiga)*
t

Todėl reikia “Omuia instaura- 
ce in Christo!” Omnia yra šau-I

I kiama, nes niekas nėra liuosas 
' nuo didesnių -— mažesnių neto- 
] bulybių. Netik bedieviai, ne-
I tik visokios rųšies laisvamaniai
i, • • ;tinis, iš kurio siuitai nulionų sė-, bei socialistai yra gyvais la- . ’ . . . —
vonais”,-bet ir kunigai ir šiaip

i jau 'katalikai gali jaisiais būti.
į Kiekvienas katalikas tuęi savo 
(gyvenimu parodyti, kad yra ka

me sau tvirtybę, augštas idėas, 
viltį, meilę per devyniolika am
žių ir niekad neišsisems.

Antras Idealas — tai Tėvynės
talikas. Gi tiems yra prakeiki- laimė> _ laimė suprantomai
inąs, kurie skelbia Evangeliją, 

rr—— bet patįs josios nesilaiko. Ne-
. užtenka gražiai parašyti bei iš- į išplaukia iš pirmojo Idealo są- 

“ Jonas Mach ir sesi kiti strai-1 davinėti katalikiškus laikraščius, vokos, nes šis randasi ano esmė-

augšeiausiame laipsnyje, tikriau
sioje to žodžio prasmėje; jis

kininkai trįs savaitės atgal buvo neužtenka statyti gražias baž- 
gavę darbo W. Hanovere Natio- lnyčias> neužtenka rėkti iš pamok
nal Firework dirbtuvėje. Bet 'siįnyčių ir išmetinėti žmonių ne-j met Kristaus Idealą ir Tėvynės 
užveizdos, sužinoję, kad jie yra . ,jorykes, o nedaryti patiems taip, ! Laimės Ideala 
susijungę su I. W. W.,

je, tik kitokioj formoje. Lie
tuvis tuomet bus idealis, kuo-

. . , -----„ abudu ims)sn i vv w tuo- ... i. ' ‘ . kaip mokinama; neveikti taip, kartu kaipo vieną pilną dviejose
jaus juos at ei o. trai imn ai Evangelijoje yra parašyta. J aktyvės formos rūšyse. Idealiu
sa o, a jieais įai ma ą, jog <<vįską atnaujinti Kris-Ilietuviu tad negali būti tasai,
visas tas judamas jiems blogy- tuje„. ypatingai gi reikia ,aMau|kuris norės tik vienu ty dviejų 

‘ ‘ Kristusbę tik padaręs. . ... ,. ». „ ...studijuoti pačia Evangeliją ir ge 
“Męs norėtume grįžti ) darbą, rfau josiog laikyties

jeigu tik mus Cross kompam- [^„8 duos visiems jiegu ir iš- 
ja priimtų, ’ pasakė Mach. 'tvermės> tik reikia norėti ir pra- 

“ Kada pirmiau taip sakydavo Pįrraiausiai gi jaunuome-
galė būti, nes jokių kalbų su , a^raiv miPkai, tai °yyai‘ as. lr i nė ir tai mokslus einačioji priva-
kompanija nebuvo vedama), tai ^rik8tas užginčydavo, kad tai ne ^ pradėtį gyventi taip> kaip
darbininkai įširdę atmetė juos ir , tiesa, kad straikininkai nenori Evangelija inokina Tnomet “že- 
......... ’ do.bn Ji, y<liovęįsi straiMavę. Vieni sugri- 8ri^t į darbą, 
žo dirbti į tą pačia dirbtuvę, 
kiti jieškosi darbo kitur.

Dabar darbininkai reikalauja 
iš Hawardo pinigų atskaitos. !
Sušaukia mitingus ir kviečia (je D. Krapį sutiko baisi nelai- 
Howardą ateiti atskaitos išduoti, imė. Jam sulaužė ranką penkiose 
bet tas nepasirodo. Brocktono lai-| vietoso ir išlaužė keturis šonkau- 
kraštis “Brockt,on Enterprise” Hus. Įkrito po dideliu diržų, kurs 
štai ką praneša apie tą dalyką: kuv0 sukama su 7 arklių pajie-

“ Mitingas buvo sušauktas i gą. Dar laihiė, kad pamatęs ne- 
Ames St. salę. Buvusieji W. W. | laimę vengras, prišokęs nupjo- 
Cross Co. darbininkai sako, kad i vė diržą. Tai dar išliko gyvas, 
mitingą sušaukęs Howard, bet Dabar gydomas ligonbutyj. Nė-
pats neatėjęs. Jie norėję iš jo 
gauti finansinių atskaitų.

mės veidas, nedorybių prislėgtas 
ir aptemęs, pasidarys romesnis, 
skaistesnis; dings pesimizmas, 
skurdas, neapykanta, pavydasį- 
pukybė, gobšumas, savynieilė; 
užviešpataus visur meilė, viltis, 
gerbūvis, lygybė, brolybė; žlugs 
visokios teorijos, kurios diena 
iš dienos vis naujos užgimsta, 
kartais net visai keistos ir juo
kingos, vis neva dėl nelaimin
gųjų, nuskriaustųjų gero; paaiš
kės tuomet visiems žemiškoji gy
venimo visų-svarbiansias tikslas, 

ra žinios, ar sugys ar ne. Dak- j prasiblaivys protas, dangus taps

LUKE, MD.

Sužeidė dirbtuvėje lietuvį.
Vietinieje popieriaus dirbtuvė-

tarai sako sugysiąs, bet nėra
‘Straikininkai laukė iki po 7 vilties

vai. ir nesulaukė. Tad Jonas 
Mach pradėjo mitingą. Jis palie
pė užrakint duris. Dalyvavo mi
tinge 30 žmon. visi, sulig Macho 
straikininkai. J. Mach linosai iš
reiškė savo mintis. Jis nurodinė
jo, kad Howard’as apgaudinėjo 
lietuvius, kad Howard'ajl nu
traukdavo 23 nuošimčius nuo au
kų surinktų straikininkams, ne
žiūrint, kad imdavo $18 algos į 
savaitę ir kad parūkuodavo po 
$3 į dieną už valgymą ir karus.

“A. Danas kalbėjo toj pačioj 
prasmėj.

“Straikininkų komiteto sąna
riai, priskaitant Augustiną Bud
rį, Joną Šretterj ir G. Rimkų, 
visi kalbėjo papeikdami I. W. 
W. Jie tvirtino, kad I. W. W. 
užmususi visokią galimybę geres
nių sąlygų gauti.

“Jonas Mach kalbėjo antrų 
syk. Jis yra 23 metų amžiaus 
žmogus, gerai išsilavinęs dar iš 
senosios tėvynės, ir iškalbiai iš
guldo dalykus savo prigimtoji 
kalboj. Jisii sukėlė klausytojus 
iki augštam laipsniui prieš Ho- 
wardą. Susirinkusieji trukšmin- 
gai pritarė, fcada jis pasakė, kad 
jie turi kreipties į teismą.

“Iždininkas II. Vaitkna»_kurio 
rankos* buvo straikinikų fon
dai, ir Jonas Balonis taipgi 
smarkiai buvo kritikuojami...

“Mitingas išrinko komitetą, 
kuriam pavedė nuefti pas H. W. 
Flagg, policijosr teismo sekreto
rių, ir išdėstyti dalyką. (

Popieriaus dirbtuovėje darbai 
gerai eina. Lietuviai gan ramiai 
gyvena; turi dvi draugijėli: S. 
L. R. K. A. kuopą ir D. L. K. Vy
tauto draugiją.

Tikrai matę t

visiems lengvai prieinamas... O 
atakavimas krikščionybės (ypač 
katalikybės) yra tuščias, betiks
lis. iš josios esmės ir tikslo nesu
pratimo peinąs. Krikščionybės 
niekas neišnaikino ir neišnaikins,

Idealų pasitenkinti, 
ir Tėvynė” — tai obalsis*). 
Musų “credo” — tai Kristatis 
religijos '“credo”, kurios sergėto
ja yra Katalikų Bažnyčia ir jo 
sios tai autoritatė. Mes tikime, 
kad “pirmeivių” svajonės — tai 
nonsensas, kad jųjų stengimasis 
sugriauti religiją, o įvesti visur 
laisvąjį mintijimą ir laisvąją eti
ką — tai absurdas; mes tiki
me, kad jie eina ne pagal sąži
nės balso; kad jie pataikauja 
geriau blogui, negil gerui; kad jie 
nėra tikrojo mokslo pasekėjais, 
bet mokslo nuduoto, falsifikuoto. 
Tikime, kad musų pusėj tėra iš
ganymas, musų pusėje dangus; 
kad religija — tai vienatinė po
tencija amžinos^ o iš dalies ir 
materialės, laimės-atsiekimui, kad 
tiktai tikintis žmogus, kuris sa
vo siela nemenkiau rūpinasi kaip 
kunu, yra pilnu žmogumi...

•)“Lietuva” sakė, kad tasai 
Susivienijimas neturįs naciona- 
lės svarbos, nes, girdi, nesto-

Bruno Bauerio, nei Renano su 
Reimaru, Horderiu, Venturini, 

jllegeliu, Kaltkoffu; nei mate- 
jmatiko V. Smitho su jo visu vei- 

Amerikos Lietuvių. Vargoninkų kalu “Jesus Praehistoricus”, nei 
Seidelio su jo knyga “De Chris-

Atsišaukimas

vįs ant bendros viešiems lietn- 
dogmos iki svieto pabaigos bus ; viams papėdės, 
nepajudintos. Kristaus religija Į ••) “Katalikas” musų darbą 
nesibijo nei Dovido Strauso, nei!buvo pavadinęs “bernelių žais

lu”...

Sąjungos.

Reikalavimai daugelio* vargo
nininkų, o iš dalies ir nekuriu iš , 
dvasiškijos privertė šįmetinį | 
Am. Liet. Varg. S-gos Seimą at- 
kreipt ypatingą domą j reikalin
gumą centralio muzikos veikalų 
knygyno. Nekurie vargonininkų 
savo pasiskundimuose teisingai 
nurodė klintis atradime bažnyti
nių veikalų, vartojamų musų baž
nyčiose, taip lygiai ir gavime tų 
veikalų dėl jų brangumo. Tas 
visas kliūtis mano prašalint S-gos 
knygynas, kuris bus žibintuvų 
visų lietuviškų bažnyčių vargo- 
ninikams Amerikoje: paskubins 
įvykdinimą vienodo bažnytinio 
giedojimo, ir dnoa progą lengve
sniam gavimui reikalingų muzi
kos veikalų už pigesnę kainą. 
Bet kadangi S-gos įždas savo ma
žumu varžo įvykdininą užmany
to tikslo, todėl visa S-gos viltis 
gerbiamoje dvasiškijoje bei kata
likiškoje visuomenėje ir tuose, 
kurie myli mokslą, muziką ir dai
lę.

P. Lapelis.

•) Kiek vėlėliau “pirmeiviško 
ji” moksleivija sutvėrė Chicago
je neva “abelną” “L. M. S-mą”; 
bet “abelnumą” — bepartyviš- 
kumą liudija “Laisvosios Min
ties” apsirinkimas už organą. 
“Bepartyvai” moksleiviai gali 
sau laisvai mintyti ir veikti, bet

to et de Budda”, nei Wrews’o su 
“Mythi Christi”, nei Jensen’o 
su visu jo Babylionijos heoju
“Gilgamešu”, nei Rossigerio su ....
veikalu: “I. N. R. J.”, nei dau- katalikas moksleivis, turis svei- 
gyhės kitų. Visi jų argnmen- kesnį protą, niekad ant to ne

sutiks. — P. Lapelis.
•) Mums yra prikaišiojama 

bedievių moksleivių (kaip va 
pirmutinio musų Seimo laikev 
Chicago,# rugp. 23 d.), kad visur 
kalbame tik apie tikėjimą 
(kurs, anot jų; esąs privatiškn

tai lengvai susikruša į šv. Petro 
uolą, į Kristaus mokslą: visi jų 
stengimasi vėjais eina, o save 
tik prapultin stumia...

“ Iš to viso, ką pasakiau, išei
na, kad su musų tendencija ga
li nesutikti netikintieji arba ki- dalyku), tik rūpinamės vien ti- 
tokio tikėjimo fanatikai. Ka- Jkėjimu, o apie tėvynę ir tautybę 
daugi tokis elementas Lietuvai I visai užmirštame. Tai didelė ne
yra netik nenaudingas, bet iš : teisybė! Tautybė ir tėvynės rei- 
tulų atžvilgi^^r Medingas, nes kalni mums labai rupi. Apie ti- 
yra tikros kultūros ir tikro ap- kėjimą kalbame daugiau dėl 
švietimo tramdytojas, taigi mes to, kad patįs bedieviai priverčia 
katalikai moksleiviai į įvairius tai daryti.
“pirmeiviškuosius” moksleivijos 
strakčiojimus visai neatsižvelgia- 

De faeto mes esame tikraisme
pirmeiviais, o ne jie. Tikėjimas, 
ir tai katalikų tikėjimas, yra vie
natinė mus, kaipo ta'ntiečių, vis-

Anglų kalba turi daugiausia 
žodžių: anglų kalbos žodžių skai
čius šiandien siekia beveik pu
sės miliono. Vokiečių kalboj yra

pusiškai imant, su kunu ir siela apie 300,000 žodžių.

0
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Taip esti.
Vienume anglu savaitraš

tyje atspausdinta graži ir 
indomi alegorijos pasakėlė, 
kurią čia skaitytojams pa
duodame perskaityti ir ap 
svarstytL

“Nors Jurgis ir Jokū
bas buvo dvyniai, betgi jie 
buvo visai kitokiu palinki
mi;. . Jokūbas mylėjo mok
sli). Jis niekad nebūdavo be 
kuygos. Net tada, kad jis 
ravėdavo daržą, jis laiky
davo knygą vienoj rankoj, 
o su kita raudavo žoles.
“O Jurgis praleisdavo 

laiką su pabaldomis, maini- 
kaudamas lenktiniais pei
liukais ir kitais daigtais, ir 
niekad nei nemanydavo pa
žiūrėti į knygą.

“Kada abu vaiku turėjo 
po dešimtį metų, tėvui pri
reikė pasiųsti - kokius tai 
svarbius raštus ponui B., 
gyvenusiam Milforde.

“O tėve, gal galėtume 
mes neiti? sušuko abu vai
ku antsyk.

“Ne, tik vienas jūsų ga
lės, neiti, atsakė tėvas. “Ir 
nors man labai nemalonu 
vienam siuiui duoti pirme
nybę prieš kitą, bet turiu 
popierius duot Jokūbui neš
ti. Matai Jurgi, aš tan vis 
sakau, kad kai tau/pasitai
ko. proga, tu esi neprisiren- 
gęs ja pasinaudoti”.

“Jokūbui padavė popie
rius ir didelį pyragą valgyti 
pakeliui. Jis pabučiavo tė
vą ir motiną ir linksmas išė 
jo keliouėn. Jis ėjo guviai, 
gaivindamas galvoje dau
gybę gražių minčių, kol 
priėjo kryžkelį, kur ketu
ri keliai susieina. Bet, ka
dangi jis akies mirksnyj 
galėjo perskaityti rodyti- 
nix> stiebo užrašą, jis pasu
ko po dešinei, kaip stiebas 
rodė, ir ėjo toliau. Kelias 
betgi pasirodė daug ilges
nis, kaip jis buvo manęs, 
ir labai nelygus, visai ne
toks, kokiu jis atsiminė 
buvo kitą syk ėjęs su savo 
tėvu. Pradėjo temti. Jis 
jau buvo benusitariąs pa
sukti atgal, kaip štai jo ko
ja paslydo ir jis pasijuto 
įgrimzdęs dnmblynėn iki

pat smakrui. Čia jį tuo tar
pu turime ir palikti.

“Kad Jokūbas nesugrį
žo į antrą dieną, tėvas su 
nenoru pasiuntė Jurgį, kad 
nuneštų naują popierių vj- 
tulą ir pajieškotų Jokūbo. 
Jurgis ėjo kol priėjo kryž
kelę. Čia jis nemokėdamas 
skaityti, uei nežiūrėjo į ro
dyklę, bet pamąstė: “Aw 
atsimenu, kad kitą syk, 
kaip ėjom su tėvu, męs pa
sukom pro šitą didelį ak
menį po kairei’.’ Taigi jis 
pasuko į kairę, ir greitai 
atėjo miestan ir atrado po
ną B. ‘Mano Dieve’! sušu
ko ponas B., kada jam pa
sakė, kad Jokūbas- išėjęs 
prie jo dvi dieni atgal. 
“Bijau kad jis gal ne
tilo keliu nuėjo ir įgrimz- 
do į dumblynę!

“Ponas* B. su Jurgiu 
tuojaus išėjo jieškotų Jo
kūbo. Kada jie atėjo prie 
kryžkelės,, ponas B. pažiu
rėjo į rodyklę ištarė: “Tai 
ir atsitiko, ko aš bijojau. 
Pereitos savaitės vėtra ap
sukę rodyklę ir Jokūbas, 
kurs yra labai mokslus, 
perskaitęs niėjo klaidingu 
keliu.* > 
“Jokūbo kftno niekad 

neatrado; jis ten tebeguli 
dumblynėje su daugelius, 
daugeliu kitų. Jurgis pa
veldėjo visus tėvo turtus 
ir vis mainikavo toliaus, 
kol patapo keleto geležin
kelių savininku. Galų ga
le jis visgi išmoko gan aiš
kiai pasirašyti savo pavar
dę po penkių šimtų tūk
stančių dolerių čekiais.”

Taigi, taip esti. Čia ame- 
rikoje taip dažniausia es
ti. Nemokšai įsigyja mi
lionus, mokytieji grimsta 
dumblynėje. Kad' ir tarp 
mnsų Amerikos liettuvių. 
— kas mokytesiiiųjų pri
sigyveno didelių turtų ? 
Niekas. Turtuoliais čia yra 
patapę tik tokie Jurgiai 
kaip šitoj pasaketėjė paro- 
dytasai. Mat praktiškumas 
ima viršų. O čia praktišku
mas dargi neturi nei skru
pulų...

Žmonės mokinas bemo- 
kindamPkituš. — Seneca.

viaų duoda valią amerikie
čiams išlieti savo pagiežą 
aut ateivių per ištisą die
ną, ir tik tąsyk pakviečia 
kareivius, kad sustabdytų 
gatvinius mušius.

Šitam dalykui išaiškinti 
reikia aštraus tyrinėjimo^ 
Amerikiečiai statosi ir sta
tysis. visai nekaltais. Gal 
amerikiečių valdžia uei ne
norės jų kaltybės matyti, 
ypač, kad ir Bentono vy
riausybė čia yra nusidėjus. 
Todėl gal reiks susijung
ti visiems Illinois valstijos 
ateiviams, kad išreikalavus 
tikrojo dalykų apšvietimo.

Amerikiečių tamsiųjų mi 
nių šoviniamas, jų neapken- 
timas ateivių, ypač lenkų 
ir lietuvių, seniai yra žino
mas. Galima sakyti, kiek
vienas ateivis ant savo nu
garos yra at jautęs įvairiau
sių amerikiečių paniekos iš- 
suveržimų, prisigirdėjęs įva 
riaušių pravardžiavimų, 
biaurių žodžių ir net para
gavęs jų kumščių ir nykš
čių. Ateivis tai viską pri
imdavo iki šiol su nusiže
minimu. Bet ar stebėtina, 
kad jo kantrybė turėjo ka
da nors plyšti? To, kas atsit 
ko Bentone, galima buvo 
laukti.

Taip tuo tarpu galima 
aiškinti Bentono atsitiki
mą.

žinių žiupsnelis i»

Tas, kurs pats savaimi 
prasimokino>. turėjo už sa
vo mokytoją kvailį.

— Jonson.

Savymoksliai atsižymi at
kakliomis ypatybėmis.

— Disraeli.

Mokslas jauną žmogų su
valdo, seniems duoda malo
numo, atstoja turtus varg
šams ir yra papuošalu tur
tuoliams. — Cicero.

Bentone Riaušes.
Tarp lenkų ir lietuvių ne 

kartą atsitinka peštynių. 
Dažniausia pešamos tarp 
savęs. Kad lenkai ir lietu
viai peštųsi su amerikie
čiais iki šiol lyg kad buvo ne 
girdėt. Jeigu kur kas ir 
atsikdavo, tai visgi neturė
davo didesnės reikšmės.

Bet štai issyk Bentone 
įvyksta žmogžudystės ir po 
jų baisios riaušės (žiūrėk 
žinią pirmame puslapyje). 
Išplaukia VW paste
bėtinas tautų neapsi- 
kentimas. Amerikiečiai užsi
dega pagieža ir geismu lyn- 
čuoti ateivius, kaip jie lvn- 
čuodavo negrus. Negana 
to: — vietinė valdžia iškar
to nieko nedaro, duoda įvyk 
ti basinm muši ui, kuriame 
sunkiai sužeidžiama 25 atei-

PasauliBšs 

Kretingos vienuolynu buvo 

nubausti šie kunigai:

1. Gelažius Mongėla atvy
ko iš Troškūnų vienuoly
no Kaimo gubernatoriaus 
įsakymu, 24 gr. 1864. Išėjo 
1 sausio 1871 į Krakių vie
nuolių kapelioną.

2. Juozapas Vaškevičė iš 
Varnių pasitaisymo namų,
4 kovo 1867 m. Mirė 2 bai. 
1870 m.

3. Mykolas Šimpa iš Dar
bėnų, * 24 rugsėjo 1867 m. 
Išėjo atgal į vikarą 23 spa
lių 18# m.

4. Adolfas Rackauskis iš 
Saločių 21 rugsėjo 1872 m. 
įsakymu general guberna
toriaus. Išėjo į Kauną 2 lie
pos 1874 m.

5. Praneiškus Graževičė 
įsakymu Vii. gen. gub. 17 
Lapkr. 1872. Išėjo'13 rugp. 
1874 į Šiaulių apskritį.

6. Jonas Miekaniauskis iš 
Kauno 5 bai. 1888. Atgal 
12 bai. 1889.
7. Dzidorius Linkevičius iš 

Šiaduvos 27 gr. 1888 dviem 
metam.

8. Gėzaras Jačinauskis 16 
kovo 1889. Atiduotas žan
darams 11 birželio 1889 į 
Naugardo gub. policijos 
priežiuŲti trims metams.

9. Aleksandras Dambraus 
kis 17 kovo 1889. Atiduotas 
žandarams į Naugardo gub. 
polieijoe priežiūrai penke
riems metams.

10. Aleksandras Vaitkevi- 
čė, Čekiškės klebonas, 7 geg. 
1889 — 27 liepos 1892. 7 bir
želio 1891.

12. Juozapas Kerpauskis 
iš Gargždų. Atkeltas iš Kal
varijos Domininkonų vie
nuolyno 16 rugsėjo 1889 — 
17 spalių 1890.

13 Pranciškus Lianber- 
gis iš Vidžių 27 spalių 1889 
m. J Kauno 29 gr. 1890.

14. Stanislovas Stakialė iš 
Alšvangos 9 vas. 1890 m. — 
16 bai. 1892.

15. Mykolas Męžinys Pa 
kruojo vikaras 13 kovo 1890 
m. — 13 geg. 1891.

Z ‘

16. Aleksandras Myliaus- 
kis. Alšvangos vik., 26 geg. 
1890 — 13 rugp. 1891.

17. Antanas Beržanskis, 
Drukšės vik., 7 liepos 1890
— 19 rugp. 1892.

18. Juozapas Liasauskis, 
Vyžiuonrų vik., 26 birž. 
1890 — 23 rugp. 1891.

19. Marcijonas-Povilas 
Jurgaitis, Šenberko klebo
nas, 18 spalių 1891 — 10 
lapkr. 1892.

20. Vincentas Ulinskis 10 
vas. 1893 Mirė 5 rūgs. 1898.

21. Jonas Juozapaitis, Ka
majų vik., 5 rūgs. 1893 m. 
13 lapkr. 1895 m.

22. Pelijonas Liailis, 
Kauno vik., 24 geg. 1894 —
9 birž. 1897.

23. Praneiškus Gugys —
10 gr. 1894 — 23 gr. 1896. 
24. Adomas Pročkunas

— 27 geg. 1896 — 30 rūgs. 
1898.
*25. Kazimieras Domarkas, 

Raguvos vik., 13 lapkr. 1896
— 13 geg. 1897. Paskui iš 
vežtas į Pskovą penke 
riems metams.

26. Peliksas Sereika nuo 
vas. 1897 dviem metam.

27. Juozapas Rimeikis 24 
lapkr. 1996 — 23 birž. 1898.

2. Kastantams Butkis — 
24 lapkr. 1897 — 23 birž. , 
1898 m.

Paskesniųjų nebežinau 
Jų neliekas ir bebuvo. 
Trumpiaus> pasaulinė vyrea- 
bė Kretingos vienuolynu nu 
baudė: '

1864 m. nr. t - 2;
72 m. — 2, 88 m. — 89
m. — 6 m. 90 m. — 91
m. — 1, 93 m. — 2, 94 uv
— 2^ 96 m. - 2,• < p 97 m. —

Pati tirštuma, matome. 
89 — 99 ibl .

Gailiuos tetarjs šia sausą 
sąskaitą, be parodymų, už 
ką kunigai buv© taip bau
džiami. Tai labai indomus 
butų lapelis iš veikimo ne
suvaržytos anuomet musų 
krašto administracijos. Be 
neteiktųsi papildyti šį sąra
šą, kam šaltiniai prieinami?

Kuzi. J, Tumas.

rikos lietuviai tos dienos 
uždarbį į vieną vietą sudėsime, 
tai sudarysime didelę-didelę su
mą, su kuria bus galima, jeigu 
nepastatyti, tai nors pradėti sta
tyti Tautos Namai.

Tas dalykas, manau, kiekvie
nam aiškus, ir kiekvienas, kuris 
dar nėra taip žemai nupuolęs- 
ištautėjęs, kad drįstų savo moti
nos išsižadėti, turi tam sumany
mui pritarti. Taigi visi, kaip 
vienas, aukaukime Tautos Na- 

i mams Lapkričio 22 dienos uždar
bį, o tuomi prisidėsime gyvu dar-

kams organizacija, bent tolei, |)U pPje gaivinimo ir kėlimo mus 
kol ji yra karštagalvių nenuora
mų, įvairių valkatų ir kitų

aikvojimas. Atkreipiame strei
kuojančių douią , į Brocktono* 
Mass., straiko pasekmes, kurios 
aprašyta pereitame ir šiame 
“Draugo” numeryje. Brocktone 
žmonės tik nusikamavo, priken
tėjo didelio vargo, ir dabar 
skaudžiai apaivylę demoralizuoti 
grįžta darban. Aukotoją gi pini
gais daugiau* sušelpta I. W. W. 
prisiplakėliai agitatoriai, Havvar- 
dai ir Grigštai, o ne straikuoto- 
jai.

Industrial Workers o£ the 
World nėra tinkama darbinin-

KLAUSYMAS.
Ar musų tikėjime turi vie

tą apsireiškimai pagonijos laikų, 
kaip dabar skelbia kaip kurie 
žmonės!

Su tikra pagarba 
J. E. Karosas

Athol, Mass.

suvargusios tautos ir išreikšime 
są ja namą ir dėkingumą gerbia-

abėjotinų gaivalų rankose. Tokia pirmtakllnuij seneliui
organizacija, kaip šiandieninė I,
W. W., gali gal vadovauti kokioj 
nors revolucijoj lumpenproleta- I ^įena 
riatu, visokių driskių gaujomis, 
bet netvarkyti ekonominius san
tykius ramiuoju laiku ir niekad 
nebūti šiandieninio kultūrinio 
tikrojo proletariato atstove, jo 
reikalų išreiškėja.

Dabartinė I. W. W. tik ken
kia darbininkams. Kaikuriose 'in
dustrijose tikrai gal reiktų indus- 
trialio unijų sutvarkymo, tai yra, 
tokio sutvarkymo, kad visi tos in- 
dnstrujos darbininkai lygiais pa
matais priderėtų ton pačion uni- 
jon, nežiūrint koks darbininkas 
kokį darbą dirba. Bet jeigu to
kion industrųjoa įsikiša L W.
W. su savo sabotažais bei riau
šėmis, tai jau nieko gero nebe- 
išeina, darbininkų reikalas žlun
ga. O kur I. W. W. negauna 
progos prieiti, ten, jeigu tik 
yra reikalas, puikiausia prasiplė* 
toja unija, industrialiais pama
tas ir nieko nenori žinoti apie 
I. W. W. Pavysimu i, kone vi- 

umjoe yža šian
dien saorgsniEUBtos grynai indus 
trakais pamatais: į angliakasių 
unięą pridera visi anglių kasimo 
industrijas darbininkai, nežiū
rint ar kas dirba po žeme, ar 
viršuj, ar kalvėje, ar prie maši
nų, nežiūrint, ar kas kasa anglį 
ar vežioja. Taeiaus nei viena 
angliakasių unija šiandien nėra 
sUsijungusi su L W. W. Ir suvie
nytųjų angliakasių uinja ir va
karų angliakasių unijų sąryšis, 
dvi didžiausi industriali unijį, pri
dera į Amerikos Darbo Federaci
ją, o apie L W. W. nenori nei 
girdėti.

L W. W. veikimui yra prie
šinga visa Amerikos visuomė- j 
nė. Patįs socialistai griežtai nuo

torui Basanavičių1! Priimkime jo 
gimimo dieną — Lietuvos Kili-

Tos dienos aukų rinkimu pri
valėtų užsiimti viešos lietuviš
kos tautiškos ir tautiškai-kata- 
likiškos draugystės, susivienijimų 
kuopos, parapijų klebonai, ko
mitetai ir laikraščių redakcijos. 
Apart tos dienos uždarbio, tą va
karą galima surengti prakalbos, 
perstatymai ir šiaip vakarėliai, 
kurių nauda eitų Tautos Na
mams.

Jeigu tik męs visi, be skirtu
mo pažvalgų, tam pritarsime, t. 
y. Lapkričio 22 dienos uždarbį au
kausime, tai be abejonės, męs 
Tautos Namams į porą metų 
pastatysime ir parodysime, kad 
musų tautystė ne vien tik įsi 
karščiavimas prakalbose ar lai- 
laikraščiuose tuščias skambėjj-' 
mas. O tas mums yra la- 
bai-labai lengva padaryti, tik 
reikia noro ir darbo, prie 
kurio turėtų mošų intdigen- 
tija prisidėti ir pagelbėti veikti.

Būt geistina, kad į tą sumany- 
mą atsilieptų raųsų karštieji tau
tiečiai ir išreikštų savo nuomo- 

P. J. Mulevičius.

ATSAKYMAS.
Tamsta girdėjai prikaišiojimą, 

kad ir- pas stabmeldžius galėjo 
būti tokių apeigų, kokias dabar 
mes turime.Gal buvo. Tai kas 
iš to? Visai to nereikta bijoties. 
Galėjo būti panašių apeigų, bet 
tikėjimas buvo kitoks. Imkime 
pavyzdį: stabmeldžiai giedoda
vo prieš savo stabus ir mes gie
dame bažnyčioje, Dievą garbin
dami. Tat nejau-gi dėlto galima 
prikaišioti, kad bažnyčią užlai- 
kanti “pagonišką paprotį” — 
giedojimą! Žmonių prigimtis yra 
viena ir ta pati, tatnėra stebė
tiną, jeigu ir anie viršutiniai 
ženklai, kuriais savo jausmus iš
reiškiame, esti panašus. Kkirtu- 
inas tame kad vieni tais ženklais 
garbino stabą, o kiti Dievą. Jei 
kurios musų apeigos ir ceremoni
jos butų panašios į pagonių, tai 
pas krikščionis jos turi visai kito
kią prasmę. Tat musų tikėjime 
jokių pagonijos apsireiškimų nė
ra. ,

Skaitant ar girdint prieš ti
kėjimą visokius užmetimus, nerei
kia tuojaua išsigąsti, nes paskui 
pasirodo, kad tai buvo tik taip 
sau baidyklė.

aaaaMaaaaąąaaaaaaaeas

nes.

Straikiuinkų atsišaukimas
Darbininką ir darbininkės!-at

kreipki savo doiaą į Baltimo- 
rės suivėjų streikuojančius jau 
keturias savaites. Žinot gera', 
kad prie dabartinio pragyveni
mo brangumo sunku darbininkui 
keli centai susičėdyt juodai die
nai; taigi, išėjus į kovą ha ka
pitalistais, sunku vieniems strai- 
kieriams atsilaikyt, bet jeigu 
ateina į pagalbą kitų miestų dar
bininkai, ištiesdami pašalpos ran
ką, tada kovotojai jaučiasi galin
gais ir drauge nepergalimais.

Taigi ir męs šioje kovoje esa
me nusilpę pinigiškai, ir musų 
unijų iždai jau ištuštėjo; tat 
priversti maldaujam jus Broliai 
ir Sesers, ištieskit mums pa
galbos ranką, o tikrai mes išlai- 
mėsim šią kovą. Musų laimėji
mas bus jūsų laimėjimu; mes 
šiandien straikuojam, o gal ku
rie iš jūsų darbininkai išeisit 
straikan rytoj. Taigi, jeigu jus 
mums pagelbėsit išlaimėt musų 
straiką, męs jūsų panašiuose at
sitikimuose irgi neužmiršim.

Aukas meldžiam siųsti msuų 
kasieriaus adresu: ia. Lazauskas, 
604- W. Lonibsrd'st., Baltimore, 
Md. Kvitas ir susinešimų laiš
kus malonėkit siuntinėt šiuo ad
resu: P. Vaitekūnas, 308 S. Para 
st., Baltimore, Md.

Prese* Komitetas:
Ig. Naruisvičia,
P. Vaitekūnas,

Klausimai ir Atsakymai.

1. Ar yra dabar tas druskos stul
pas, kur Loto moteris į jį pavirto, 
ir kokioje šalyje tas buvo T ,

2. Ar pasnikai atsirodo tik mu
sų Išganytojui atėjus, ar jie ir

! seniau buvo?
3. Nuo kurio laiko prasidėjo 

šventinimai žolių, duonos, ir dėl
I. W. W. atsimbešiavo, galutinai i^° ^aronia^ 
pasmerkė jų taktiką. O kur nėra i ^ra <^ar ^as ežeras, kur
visuomenės užuojautos, ten strai- i lodomas pranyko, ir kokioje ša 
kas negalima išlaimėti.

Koks gaivalas vadovauja I. W.
W., meldžiame patirti iš musų 
korespoRheuto aprašymo (vieti
nėse žiniose) I. W. W. konferen
cijos, kuri dabar Chicagoje atsi
lieka.

lyje jis yra?
Su pagarba 

A. K. Lašas, 
Athol, Mass.

1. Iš Rašto Švento tiek težino
me, kad Loto moteris į druskos 
stulpą pavirto, o ar. jis dabar 

Musų karščiausias patarimas yra> ar ne _ tai vistiek. Baž- 
Baltimorės siuvėjams — nesėb- i nyčią to nemokina, kad jis lig- 
rauti daugiaus su L W. W., kuo-, butų užsilikęs. Iš kitos
greičiausia atmesti jų vadovavi- Į v^į pusės neužmirškime, kad dau- 
mą ir visokį su jais sąrysį. Ta-! gelio dalykų dabar nėra, kurie
syk, jeigu reiks kas laimėti, ga 
Įima bus daugiaus laimėti.

Atsišaukimas.
Padarykime 22 d. Lapkričio 

Lietuvos Mylimo Diena.

Lapkričio 2 d. yra tai gi
mimo diena vieno iš pirmųjų 
Lietuvos budintojų ypatoje gor 
biame daktaro Jono Basanavi
čiau. Toji diena suteikė mums

New Yarke biznio parodoje Coh 
liseume buvo kontestss, kas grei
čiaus rašo rašomąja aufiaela, 
P-lė Bessie Friedman, N#w«- 
yorkietė, pasirodė esanti špate 
čiausia. Ji rašė spartumu 116 žo
džių į minutę. Antra sparčiau- « 
šiųjų buvo p-lė B. Linsitz ii 
Kansas City; jos rekordas — 109 
žodžiai į minutę Chieagiečių 
sparčiausia rašo p-lė W. Keram* 
84 žodžius į minutę. ’

T—------- •
žydų universitetas Jernzolime«

Viennoj atsiliekąs zionistų kon
gresas išrinko komitetą, kurti iš
dirbs projektą ir turės rupinties, 
kad įsteigus Jeruzolime žydų uni
versitetą.

’*■ f4
St. Gallen Protestantiškas Lo

zanos laikraštis, aprašinėdamas 
katalikų šveicarų susirinkimą St. 
Gallene trūksta rodos ir žodžių 
jų išgirimui. Susirinkę katalikai 
padarė gražią procesiją per mies
tą. Eina būriai po kutas kito, 
kiekvieną būrį veda muzikos or
kestrą, šimtai vėliavų plevėsuoja 
saulės spinduliuose. Ta procesija 
rodės tęsiasi begalo. Kokie jia 
linksmus tie susirinkusieji, kiki 
drąsa jų veiduose. Iš viso matyti, 
kad jie nepabūgo tikėjimo priešų, 
jų tikėjimas gyvas ir stiprus. Tik
rai jie verti tų savo garbingų pro
tėvių, kurie prisiekė Dievui iŠ- 
liuosuoti savo tėvynę ir savo pri
žadėjimą išpildė.

seniau buvo — Tas atsitimas 
buvo Palestinoje (Mažoje Azi
joje)

2. Pasnikai buvo ir pirm Kris
taus, sename įstatyme.

3. Ne taip lengva yra susekti 
visų dievobaimingų papročių pra
džią. Tokius dalykus tyrinėja Tikėk Vilkis, Lauk. Maskvon 
mosto vyrai, kurie užsiima baž-; advokatų tarpe šitai kas atsitiko, 
nyčios istoriją Šventindami žolės, Vienam advokatui vardu X, ka-
duoną, ir t.t. išreiškiame, kad vi
si tie daiktai yra Dievo sutver
ti ir Jam priguli garbė nuo vi
sų sutvėrimų, prašome taip-pat

nenuiibtantį dubinink, ant laos daiktlM uiminti, kad
tavių tantnkaa dirvos. Dabar 
jti yra vienu iš gyvųjų Lietuvos

Nuo rodtagoijsa — Dedame 
laikrašti® šį atsišaukimą, nors 
abejojame, as kas gero išeis iš 
Baltimorės siuvėjų straiko ir ma
nome, kad tai bergždžias jiegų

pirmtakunų, kurie pašventė savo 
spėkas, turtą ir garbę Lietuvos 
prikėlimui. Dabartės,, jam at
keliavus į Ameriką Tautos Na
mams aukų rinkti męs kaipo 
lietuviai, turime patikti jį ne 
tik su gausiomis aukomis, bet 
apart to, męs privalome išreikšti 
jam pagarbą-dėkingnmą už jo ne- 
Bnflstantį pasidarbavimą.

Mano nuomone, musų didžiau
sias ir naudingiausias dėkingu
mas, butų išreiškiamas tik tuo
met, jei męs pripažintumėm jo 
gimimo dieną — Lietuvos Kyli
am Diena. Kad tą paminėjus, 
męs aukaukime tos dienos fiždar- 
bj Lietuvių Tautos Namams Vil- 
niage. Vienos dienos uždbrhtil 
mums bile katram ra'ažai ką 
tereiškia. Jeigu męs Ame-

4. Tas ežeras ir šiandieną yra 
Palestinoje; jis vadinasi Miru
siomis Jūrėmis, dėlto kdd joks 
gyvis negali jose gyventi ,

Apie bažnyčios apeigas skai
tyk Tamsta žemiau paduotąjį 
kitą atsakymą. O ką dėl stebuk
lų, tai neužtenka pasakyti kad1 
jie negalimi. Jei kas šitaip sa
kytų, tai tegul išrodo, dėlko jie 
negalinti. To, žinoma, neišrudys, 
dėlto kad stebuklai galimi ir iš- 
tikrujų esti. Kas norėtų dau
giau žinių apie stebuklus, tegul 
paima kunigo P. Bučio Peter
burgo Akademojos Profeso-

žikoks žmogus pavedė atimtį nua 
savo skolininko didžins pinigus. 
Advokatas X atėmęs tuos pini
gus, sau į kišenę. Savininkas lan- 

1 kia metus, laukia antrus, o pini
gų kaip nėra taip nėra. Pinigų 
nesulaukęs jis kreipias į advoka
tą X. Sis pinigų grąžinti' nebema- 
nydamas atsakė savininkui trum
pai ir drūtai: Tikėk, vilkti, lauk. 
Ponulis gavęs tokį raštą lankė 
dar dvejus metus. Belaukiant} 
vargšui ir akįs ištyso; 3 metų 
gale, išėjęs iš kantrybės. Jis ap
skundė savo gudrų advokatą į 
teismą.

KLAIDOS ATITAIKYMAS.
Po protestu iš Bostono klaidin

gai buvo atspaudinta kun. J. Ži- 
linskti, turėjo h,it fcun. T. ži-
linskis. 

“Draugo” 37 nnm. korespon- •
riaua knygą “Švenčiausiosios Pa- deneijoj iŠ Abmgtoa, Mbss. klai- 
nelės Apsireiškimai Liurdė” (iš-! dingai pasakyta," kad aukų 
leistą Seinuose 1909 m.) Turės “Moksleivio” ir kolegijos fon-
gražaua pasiskaitymo ir apie ste
buklus kitokį supratimą įgys.

dams surinkta $89.00; turi bot? 
$8.90 (astuoni doleriai ir 90c.)<

v '
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Kučia.
Vertė A. Matutis.

(Tųsa).
niu, pačiam metų tvirtume. Jo 

Taigi, vėi 5,ko žaidė ir v t! neturėjo dar aštrių ir
&>ko, pankui ilsėjos ilgas at- rus{į^ ruožų, bet galima buvo 
•ribia! ta pyragų, did :•. Į jau pa|įmyti neramumo ir gei-
kepenoa gabalų parinktų rūkytųjų žymėtL žvįlg8nyje buvo 
dešrų, pyragaičių ir keptos mė- įarg|0 krutumo, gerų ir blogų 
•°8’ alaus begalė. V isko už- paiinĮęįnių kovos žymė blogas 
tektinai buvo, net perdaug, kaip Į ėmė virŽŲ> _ galima buvo per. 
pritiko svetingiems piliečio na- matyti> kuriem pU8ėn visu per 

gale.
Ties juo- stovėjo jauna mer-

mams. Bet kada smuikininkas 
užgriežė Kaltelį, prisiartino iš
kilminga valanda! senas Fezzi- gina geduliuose. Prie šviesos,
’i«'*8 padavė ranką savo pa- ;, skaDiioB n„„ dv„io, K.,VMj 
čiai ir stojo ilgos virtines prie
šakyje. Tai man, pone, darbas ! 
vesti dvidešimtį suviršum porų 
janų, įšėlusių žmonių, kurie 
trokšta šokti, o ne vilkties koja 
už kojos.
„Kad ir butų buv jų dų ir trįs 
syk daugiaus, Fezzivig’ai bu
tų pritessėję, Fezzivig’as šoki- 
nžjo, komandavo, strakinėjo, su
kinėjos taip fertiškai, bėrė taip 
indomias pastabas, kad užgėdi- 
no nevienų jaunųjų.

matoma buvo ašaros jos gražiose 
akyse.

— Kas kitas — kalbėjo — užė
mė mano vietų tavo širdyje.

— Kas toks — Scrooge ne
kantriai klausė.

— Afikso dievaitis.
— Tai žmonių teisybė! Svietas 

bjaurisi elgetyste ir niekina jų, 
o kaip tik protingas ir sumanus 
griebiasi kokio įrankio, kad nu
sikračius ja, ir įsigijus turtų, 
tuojau jį apipila išmetinėjimai

išeina iš kambario ir suminga su 
žaisleliais rankose ir žaismių su
manymais rytojui 1 Ramumas 
sugrįžo.

— Marė — tarė vyras nusi
juokęs, atsigręždamas į pačių, — 
šiandienų mačiau viekų senųjų 
tavo pažįstamų.

— Kurį gi!
— Įspėk!
— Kaip gi nori, kad įspėčiau!... 

Ar kartais ne ponų Scrooge! — 
prakalbėjo.

— Tikrai jį. Ėjau pro kon
torų, o kadangi langenyčios ne
buvo uždengtos ir švietė liampa, 
nenoromis pažvelgiau vidun. Kal
bėta man, jog jo bendrininkas, 
Marley, merdėjo. Scrooge sėdė
jo vienas; vienas visame pasauly
je !!

— Dvasia! dvasia! prašalink 
mane iš čia!...

* (Toliaus bus)

Geryba. krautuvininkas Pranas 
Vargonas, bučerainkas Jonas Plia
žas, Barbora Šliažienė ir miesto 
teisėjas Andrius Apanatis.

10 dol. aukojo kun. Jonas Ma- 
ezynski (lenkas)

Po 5 dol. aukavo: Juoz. Lu- 
kauskas Jonas Žebrys ir Pet
ras Daujotas (miesto majoras).

3 dol. aukavo Izidorius Luko
ševičius.

Po 2 dol. aukavo: Jonas Čerae- 
vičius, Jurgis Karpavičius, Pet
ras Jononis ir Petras Bartke
vičius. •

Po 1 dol. aukavo: Jonas Del- 
tupva, Pr. Balckus, • Kaz. Kud- 
tuva, Ant. Vaitkus, Juoz. Del- 
dreekia, Dz. Mažeikis, Kaz. Dam
brauskas, Pr. Vargonas, Mot. 
Urbanavičius, Jonas Jonikas, Jo
nas Šliažas, Barbora Šliažienė, 
Jon. Kvakšas, Nik. Genivainis, 
Juoz. Norkus, Gab. Gudauskas, 
Kaz. Mičiuda, Kazys Kačiųšis,

(Seka ant 6-to pusi.)

Lietuvių Katalikų Federacijos
Centro Valdybos antrašai:

Prezidentas: Rev. J. Misius, 
Box 253, Ellsworth, Pa.

Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
.. P. O. Box 105, Export, Pa. ..

Kasinin.: B. W. Wos'iner,
.... 1514 Canon st., f. S. «... 

. ,,. Pittsburg, Pa ųe* e•ei >

PROTESTAS.
“Šv. Onos Moterų ir Mergai

čių Draugija”, * protestuojame 
prieš “Kovų” ir prieš “Laisvė”
kad šmeižia musų gerb. svečius 

J ir teisia nesuprastinu žiaurumu. dr Basanavižių ir Yčų. Ti.Kada išmušė vienuoliktų, atėjo 
galas tai žaismei. Ponas ir poni , _ Mačiau, kaip elgetystės ven

gimo įntekme geso kimiausieji ta
vo jausmai. Godumas, troškimas 
aukso, viską prarijo. Ar gali tam 
prieštarauti !

—Likau protingesniu ir dau-

Fezzivig’ai sustojo prie galiono I 
durų ir daugiškai teikė rankas 
kiekvienam svečių, kurie išeidami 
linkėjo linksmių visiems šven
čių. Kada pasiliko patįs vieni 
namiškių būrelyje, paantrino 
jiems liekėjimus, išdavė Ka
lėdų dovanas, širdingai atsi
sveikino. Nutilo džiaugsmingi

giaus nieko. Tau nepersimainiau 
Į nei trupučio.
j Ji pakratė galvų abejodama.

. . . ,. . , . i“Duokdie tau, knd naujai ap•balsai, o darbininkai nuėjo pail- ■ . , . ... . .. . . .’ 4 K rinktas kelias atneštų tau laimesno.
Visų tų laikų Scrooge, tas tik 

rans Serooge, sukinėjosi, kaip 
kad netekęs jau sąmonės. Siela 
5r širdimi dalyvavo žaismėje, ku-

kime, jog jus, gerbiamieji svečiai 
darbuojatės gerovei musų Tėvy
nes Lietuvos. Lai Viešpats Die
vas jum padeda ir svaikus už- 

• laiko.
Su tikra pagarba.

* Pirm. Antanina Grituitš

Liet.. Im. Dr-jos Cent Valdybos 
Antrašai:

Prez., St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184 
Nevr York avė., Newark, N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley 
avo., Nevvark, N. J.

Rast, A. M. Stanelis, 49 Warwick 
st., Nevvark, N. J.

Visuokiuose supinėsimuose kreip 
kitės prie raštininko.^

Siučiant pinigus reikia išpirkti
Finansų sekr. Ona Brikaitė Money Orderį iždininko P. Vaiči-
Prot. sekr. Z. 
Kasierius: A,

ir ramumo. Neturime dėl savęs
jokių priedermių. Atliuosuoju
tave nuo duotojo žodžio”. į

Stengėsi pkrteiūti, vienokį“'"’ “ Otavos
jam Ui nevyko. Matyli buvo, I ?!'

Yčo.

Protestuojame prieš “Laisės”, 
į ir “Kovos” ptiovones ant musų

liūno vardu ir pasiųsti raštinin
kui.

Boardo Direktorių raštininkas
P. Korinis, 38 Burgass PI 

Passaic, N. J.

noje jis antras buvo taip veik- :, , .. ,
. „ -r. a. • • • kad JIS džiaugės, pasisekus per-Pažmo viskų, atsinupe sau , * v. 'traukti rysj.

Prasišalino.
— Dvasia!—suvaitojo Scrooge 

daugiaus jau man nieko nebero- 
dyk. Vesk namo. Liaukis ker- 
šyjus!

— Dar vienas paveikslas te
liko — nepermaldaujamoji dva

riškų, viskuo džiaugėsi, smagiau
siais įspūdžiais gyveno. Kada gi 
pranyko skaitsųs jo draugų vei
dai, atsiminė įjis dvasių, pa
stebėjęs, jog tyrinėjančiai į jį 
Sūri, o šviesos spinduliai viršui 
dvasios galvos kas-kart gyvesnę
skleidžia šviesų.

-r . A ... . . šia tarė.— Kaip mažai tereikia — *are ,
dvasia, — kad sukėlus tų kvai- j ^e> ne» jau nieko,
B, didžiausį dėkingu m,. nebetrokHu nieko daugiaus
- Mažai T!—paantrino Serooge "“‘yti! j*u “ebe^
Dvasia mostelėjo, kad nutiltų 

ir paliepė jam pasiklausyti kal
bos pardavėjų, išreiškiančių savo 
pagarbų principalo geradarybei.

—• Ir kųgi taip prakilnaus jis

dyk man nieko.
Bet dvasia tiktai paspaudė jo

rankų ir privertė tolimesnių pa
veikslų tėmyti. •

Staiga tapo perkeltu kiton vie-
padarė! — atsiliepė dvasia po ,^on> kad išvydus kitų vaizdų, 
valandėlei. — Išdavė keletą auk-'Buv0 kambarys, nei daug di- 
aiaių iš jūsų mirštamųjų pinigų. ^‘lis ne’ s’auras, bet smagus ir 
gal ir mažiaus. Ar gi verta pat?gns-. P™ šviesiai plevėsuo
jį už tai taip girti ir gerbti!

— Ir kų gi tu kalbi, dvasia!
— Sušuko Scrooge užsimiršęs, jog 
yra asmuo, permainytas po įspu- | 
džių intekme į anų antrų asmenį

jančios kaminėlyje ugnelės, sė
dėjo jauna mergina, taip pana
ši į tų, su kuria atsisveikino prieš 

| valandėlę, jog paėmė jų per pir
mąją, — bet įsižiūrėjęs, pažino, 

Ne apie tai čia kalba, kiek !io«. an’- Ja"
Fezzivig’as išdavė, bet koks jis 
yra mums. Jis gali padaryti mus

sėdėjo dukters priešakyje. Kam- 
; baryje buvo apkurtinus, triukš- 
jmingas užimąs; taip piluAs buvo 
į vaikų , jog Scrooge negalėjo jų 
I suskaityti, išrodė jam, jog yra 
jų apie keturiasdešimt: bet iš
tikrųjų kiekvienas vaikas kėlė 
triukšmų už keturiasdešimt. Iš 

'to kilo neaprašomas užimąs, kurs 
vienok nekenkė niekam, — at- 
penč, motina ir duktė juokėsi iš 
visos širdies, ir matyti puikiau
siai linksminosi. Duktė staiga

laimingais, palengvinti musų pa
reigas, arba net apsunkinti, pa
daryti neapkenčiamomis; jo 
galėja yra padaryti musų gyve
nimų nesmagiu arba pavyzdingai 
maloniu. Ar darys jis tai žvilg
telėjimu, žiodždi, veikme, by 
kokiu menkniekiu, taip nieko ne
vertu iš matymo, jog nei apkai- 
aaoti negalima — tai vis viena.

Laimė ir džiaugsmas, kuriuos,
nu,u suteikia tok. par. mažaa! • b"!'-. Y.“,k,,
malonuuvaa, kaip JM.k“ k*,p ’

' febmė, yra taip didW taip »v.r Tfmpe "■ «r«ake, mik,nėjo , va
H*, lyg kad butų verti neapkai- »•» P>'s«. ■» o j, t.kta,
«ojamos girnos. ] juokavo, gainiojo, o motina plojo

Taip beprotanjant, Scrooge pa
kėlė galvų ir pamatė perveriantį 
dvasios žvilgsnį, atgręžtų į jį; su- 
anlaikė.

— Kas tau yra — paklausė
dvasia.

— Nieko tokio — tarė Serooge.
— O vienok išveizi man, it ko 

msimaišęs butum; na, pasakyk
drąsiai!

— Nieko, nieko... tiktai!... ma
tai... kalbėjo Scrooge — trokštu 
iš visos sielos pasakyti porų žo
džių mano knygvedžiui.

A n—i Serooge užgesino pas
kutinę šviesų pardavykloje, o 
tikrasis Scrooge ir dvasia stai
gu atsirado kitame ir šaltame 
ore...

— Laikas bėga, mano valanda 
jau arti. Eime toliau — tarė 
dvasia.

Tas pasakymas nebuvo atkreip
ta s į Scrooge’ų, o vienok turėjo 
neklaidingų pasekmę. Scrooge

Lietuvių R. K. Moksleivių 
Draugija Brockton, Mass.

Šv. Jurgio Kareivio draugija 
savo susirinkime 8 d. Rugsėjo 
1913 m. pilnai pritarė protestui 
Brooklyno L. M. D. P. priėmi
mo komiteto, kuris tilpo “Drau
go” 35 numeryj.

Pirm. V. Kudirka 
Įzd. V. Kavatfaukas 

Bekr./. Eriku

rankomis.
Kaž-kas pabeldė į duris. Tuo

jaus pasidvigubino triukšmas, 
visas būrys metėsi prie durų, 
vilkdami su savim mergaitę, kuri 
iš juoko negalėjo ginties ir su
stojo priešai tėvų, apdėstytų Ka
lėdų dovanomis. Galima įsivai
zdinti šauksmų, stumdymos, blaš- 
kimos prie beginklio ateivio. 
Vienas mažiukas griebia kėdę ir 
it laiptais lipa jam ant kak
lo ; kitas iškrato kišenes ir iš
traukia pundelius, apvyniotus' 
popierių, trečias trankia jo kak
laraištį ir kabinasi už kaklo ir 
tt. Kas do linksmumas; koks 
gi nustebimas atrišus kiekvienų 
pundelį! Sugauta vienas mažiu
kas, kad kimšo gerklėn skar
dinę saldainio patelnėlę! tikrai 
juk jis buvo intaAama, kad pa
našiai prarijęs cukrinį kalakutų 
Rykiu su mediniu pnsbliudžiu. 
Galop prisiartino atsilsio valan-

Vėl pasimatė. Buvo kiek senes- da; vaikai vienas paskui kitų

Aukos Tautos Ri
VilaiHjt,

II ir IIIK

WAUKBGAK, ILL.
Po sieksnį ženės: kun. Myko

las Krušas, Motiejus Budrunas, 
Vineentas Rymas.

$2.00: Jnozas A. Šalčius.
Po $1.00: Kaz. Vaitekūnas, 

St. Žburka, J. B. Vaitiekūnas, 
St Austinas, N. Čiapas, A. Jan
kauskas, M. Rakauskas.

Smulkių aukų $6.50.
Viso $47.00.

KEKOSHA, WIS.
$104.00: Kun. kleb. A. Gadei-! 30

kis.
Po $1.00: V. Šliogeris, > B. 

Rančius, A. Pakšys, B. Oliaka, 
P. Jusys, V. Bytautas, J. Ur- 
bikas, Enr. Labanauskus, J. Mac- 
norius, M. Šipelis, A. Petraševi- 
čius, V. Varanavičius, M. Mili- 
kausekas, T. Morkus.

Smulkių aukų $14.40. _
Viso $132.40.

RACIKE, WI8.
Sieksnį žemės: kun. klebonas 

Vincas Slavynaa.
$2.00. Jul. Vaineikis.
Po$1.00: M. Juška, M. Skė

rys, P. Ambrozevičius, O. Zai- 
kauckienė, K. Pankanckas, A. 
Žiurys, A. Bubelis, J. Pilypavi- 
čius.

'Smulkių aukų $8.50.
Viso $29.05.

J PEOPLES BANK j
Kampas Ashland Ir 47-tos gatvių S

I 

I

Į

I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganč- | 

tinu kapitalu

s PEOPLES STOCK YARDS' 
| STATE BANK

Kapitalas ir parviršius $550.000 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

Susiv. L, R. K. A. Centro 

Valdybos antrašai.

Prez. — Viktoras Lapin
skas, 601 W. Mahanoy avė., 
Mahanoy City, Pa.

Vice-prez. — K. J. Kru
šinskas, 455 17th st., Brook
lyn, N. ¥.

Sekr. — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md. -

Kasinin. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
wardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzewskis, 2118 W. 
20th st., Chieago, III.; M. 
Milukas, 2758 E. Pacific st., 
Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamie, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. MinersviTe 
Pa.

Padek pinigus bankon, ku- ® 
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei- 

| kalavimo. Pradek pas mus 
taupinti, mes mokame 3 nuo

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.

_ Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau-
• šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- • 

muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,

parūpinant važiuojantiems į krajų pasportus. _
• x ~ •| Si Banka yra po Valstijos priežiūra su ganč- į 

tinu kapitalu

Sos. L. R.-K. A. Kuopa Sekr. adresai.
lKp. B. Sarceviėiene, 18 Cherry Str., Kiagston, Pa.
2 ” J. Milushusky, P. O. Forest City, Pa.
3 ”J. Balčiūnas 131 Inslee PI., Elizabeth, N. J.
4 ” T. P. Križanauskas, 38 E. Centre Str., Shenandoah, Pa.

5 J. Kanišauskas, P. O. Box 143, Forest City, Pa.
6 ” A. Urbanavičius, 329 River Str., Plymouth, Pa.
7 ” V. Smalenskas, 7 Cornealy Str., Pittston, Pa.
8 ” J. \Mantvila, 2729 Floyd Str., Cleveland, Ohio.
9 ” J. Šiaučiunaų, 41 Johnson Str., Bridgeport, Conn.
10 ” J. J. Hodell, 216 Wharton Str., Philadelphia, Pa.
11 ” S. Cibulskis, 3 Fenn pi., Waterbury, Conn.
12 ” V. Stočkunas, 1021 Webster Str., Sharaokin, Pa.
13 ” J. Vasiliauskas, 112 N. Greene Str., Baltimore Md.
14 ” V. Kudžius, 2614 Carson Str., S. S. Pittsburgh, Pa.
15 ” G. S. Žakas, 838 W. 34 Str., Chieago, UI.
16 ” N. A. Waboll, 1700 N. Ashland, Avė. Chieago, III.
17 ” J. Stulgaitis, 122 S. Meade Str., Wilkes, Barre, Pa.
18 ” L. Navickas, 661 E. Union Str., Tamaąua, Pa.
19 ” J.-Vaičiulis, 52 Holyoke Str., Northampton, Mass.,
20 ” D. Baimnas, 3178 Livingston gtr., Phila. Pa.
21 Kp. P. Mikalauskas, 248 W. Fourth Str., So. Boston, Mass.
22 ” L. Borys, 68 Cottage Str., W. Lynh, Mass. e
23 ” M. Liutvaitis, P. O. Box 197, Hastings, Pa.,
24 ” J. Mikutavieia, P. O. Box 509, Minersville, Pa.
25 ” S. P. Kulikauskas, 6 Chandler Str., Miners, Mlls, Pa.
26 ”M. čereškevieia, 371 Main Str., Auburn, Me.,
27 ” Rev. J. Dumčius, P. O. Minersville, Pa.,
28 ” T. Motiejuniute, 303 Walnui Str., Luzerne, Pa.
29 ” A. Kaluškevičius, Cumbola, Pa.

V. Mačiulaitis, 316 Theodore, Str., Seranton, Pa.

WB8TVILLB, ILL
Penkis sieksnius žemės pirko 

ir Liet. Mėšlo Draugijai pado
vanojo Westvillės klebonas gerb. 
kaa. KMyi Bkripkao.

Po vienų sieksnį pirko: siuvė
jas Edv. Zaalanzkas, graborius 
Jonas Urbas, angliakasys Juozas 
Uždaveiris, angliakasyklų užvaiz
dą Vincas Kreivėnas, mėsinin
kas Antanas Šlikas, krautuvi
ninkas Tadas Lukoševičius, sa- 
liunininkas Aleksandras Daugė
la, cigarų fabrikantas Nikodemas 
Gendvainis, salinno savininkai Me
nas Matukas ir Liudvikas Ilginis, 
kinemoteatro savininkas Mikas

31 ” A. Gudavičius, 509 W. Mahanoy Str., Mahanoy City, Pa.
32 ” H. Burkauskas, Hunter Str., Ansonia, Conn.
33 ” A. Draugelis, 257 E. 115th, Str., Chieago, III.
34 ” M. Masiolas, 835-7 W. Liberty Str., Cincinnati, Ohio.
35 ” K. Vaišnora, 408 Tabor Str., Pittsburg, Pa.
36 ” G. Brazauskas, 202 Jefferson Str., Nevrark, N. J.
37 ” J. Gaižauskas, P. O. Box 56 Oregon City, Ore.
38 ” J. J. Tumasonis, 206 E. 14th Avė. Homestead, Pa.
39 ” I. Dubauskas, P. O. Box P. Gilberton, Pa.
40 ” P..Karvojus, 208 S Catharine, Str., Shenandoah, Pa,
41 ” S. Juodauga, 5. Seward, Str., Worcester, Mass.
42 ” C. J. Krušinskas, 455 -17th Str,, Brooklyn, N. Y.
43 ” A. S. Romša, 44 S. Main Str., Portchester, N. Y.
44 ” S. Budrevičius, 160 Washington Str., Haverhill, Mass.
45 ” J. P. Krakauskas, L. Box 13 Paąuonock, Conn.
46 ” V. šimkonis, P O Box 37, Sugar Notch, Pa.
47 ’F J. Beigis, 244 S. Poplar Str., Mt. Carmel, Pa.
48 ” J. Dychavičia 1426 -50th Avė. Cicero, UI.
49 ” P. Šlapikas, 536 S. 7th Str., Reading, Pa.
50 ” M. Aimonis, 1435 E. 21 Str., Cleveland, Ohio
51 ” A. J Gudaitis, P. O. Box 73 Silver Creek, Pa.

52 ” V. Pauliukaitia, 134 Franklin Str, Lavrrence, Mass.
53 ’” P. Kudzma, 1211 Oneiga Str., Shamokin, Pa.
54 ” M. Rėklaitis, 14?9 Hamilton, Avė. Grand Rapids, Mich.
55 ” S. Stasevičius, P. O. Box 53 Berniee, Pa.
56 ” J. V eze vičius, 209 Freeman Str., Brooklyn, ^N. Y. .
57 ” M. T jaunikaitis 164 Mason Exeter Borongh, Pa.
58 ” A. Radauskas, 2 Hazel Str., Curtis, Bay ,Md.
59 ” P. Yogia, P. O. Box 198 GaHitsin, Pa.
60 ” P. Sedvydis, 15 E. 23rd Str., Bayonne, N. J.
61 ” A. Tamnoiis, P. O. Box 286 Dnryea, Pa.,
62 ” J. Austreviėia, 1218 N. 11 Str., Sheboygan, Wis.
63 ” K. Stupinkevičius, P. O. Box 598, Strutbcra, Ohio
64 ” G. Totoraitis, 219 New Str., So. BetMehem, Pa.
65 ” S. Taaeila, 51 Lafayette Str., Patemon, N. J.
66 ” V. Bražinskas 109 Inslee PI. Eliaabeth N. J.
67 ” P. Jurkus, 1838 W. 46th Str., Chieago, TU.
68 ” P. Brastauskas, P. O. Box 56 Union City, Conn.
69 ” A. Malinauskas 103 Main Str., Ashley, Pa.
76 ” S. Malinauskas, P. O Box 31, Coyue, Pa.

Ashland Avė. cor. 47th St., Chieago, UI. !
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71 ” S. Cibulskis, 3 Fenn pi. Waterbury, Conn.
72 ”K. Miliauskas, 11 Highland Avė. Newton Upper Falls, Mass.
73 ” P. Marčiukonis, Box 4, Hudson, Pa.
74 ”1. Machnis, Box 126, Shaft, Pa.
75 ” J. M. Vosylius, P. O. Box 101 Glen Lyon, Pa.,
76 ” D. Valiusia, P. O. Box 4, Connerton, Pa,
77 ” G. K. Antanaitis, P. 0. Box 19, Luzerne, Pa.
78 ” P. Stepanauskas, 804 Washington, Str,. Du Bois, Pa.
79 ” P. Sabaliauskas, P. 0. Box 184, Sag Harbor, N. Y. j
80 ” J. Misteris, -P. O. Box 46, Eynon, Pa.
81 ” F, Kudirka, 300 Lenox Str., Norwood, Mass.,
82 ” J. Bartnikas, 2111 Bismark, Sttr., St. Louis, Mo. į

83 ” K. Kumpikis, 2330 Edith Avė. Seranton, Pa.,
84 ” D. Stakenas, 51 Hicks Str., Meriden, Conn. •
85 ”A. Saldukas, 2511-13 W. 45th pL Chieago, I1L >
86 ” J. Lukoševiče P. O. Box 154, Portage, Pk.
87 ” P. Bajoras, 1408 AVestem Avė. N. S. Pittsburgh, Pa.
88 ” Rev. J. Misius Box 253, EUsvrorth, Pa. I
89 ” P. Chomentauskm 260 E. Main Str., Amsterdam, N. Y. 1
90 ” J. Šergalis, 25 Tamarakin Str., W. Hazleton, Pa. ’•
91 M V. Stankevičius, 62 Congress Avė. Waterbury, Conn.
,92 ” A. Linkus, 2329 W. 22 pi. Chieago, III
93 ” J. Skirmontas, 21 N. Union Str., Easton, Pa.
94 ” A. Šlikas, 110 Main Str., Westville, III.
95 ” J. B. Valiukonis, 261 Broadway, So. Boston, Mass.
96 ” G. Veličko, P. O. Box 208 Gilberton, Pa. !
97 ” A. Šarmavičiene, 84 Oak Str., Lawrence, Mass.
98 ” J. Vieraitis, 12 Tatman Str., Worcester, Mass.
99 ” M. Ourinska, 3347 Auburn Avė. Chieago, III.
100 ” J. Lobikis, 2323 S. Hoyne avė., Chieago, III.
101 ” A. J. Lemontas 668 W. 18th Str., Chieago, UI.
102 ” B. Jakubauskas, P. 0. Box 43, Duąnesne, Pa.
103 ” A. P. Širvinskas, 4 Štoke Str., Roehester, N. Y.
104 ” K. Pocius, 101 BraceueU Avė. No. Adams, Mass.
105 ” K. Jokūbaitis, 822 Washington Str., Braddock, Pa. i
106 ” J. A. Bartakus, 415 E. 60th Str., Nevr York, N. Y. I
107 ” K.Pranulis, 827 Bank Str., Waterbury, Conn. •
108 ” Rev. N. Petkus Maspeth, L I. N. Y. 1,
109 ” P. V. Miknevičius, 16 Sexton Str., New Britain, Conn. 1
110 ” K. Monstavičius, 3 Charles PI. Athol, Mass. i
111 ” J. P. Venskus, 222 Pine Str., Rumford, Me. .'
112 ” J. B. Križanauskas, P. O. Box 98 Morgan, Pa.
113 ” J. Galickiene, P. 6. Box 564, Wilburton, Okla. ’
114 ” K. Kalėda, P. O. Box 70, Rhone, Pa I
115 ” K. Strumskis, 190 High Str., Brooklyn, N. Y.
116 ” C. Makarevičius, 255 AVallace Str., New Haven, Conn.
117 ” P. Valiukevičius, P. 0. Box 12 Midleport, Pa. |
118 ” S. Kavaliauskas, P. 0. Girardville, Pa Į
119 ” R. Kundrotą, 69 Manchester, Str., Manchester, N. H. i
120 ” J. Zujus, 452 Pacific Str., Jersey City, N. J.
121 ” J. Versiackas, 10 Winter Str., Lowel, Mass. į
122 ” A. Valiukonis, P. 0. Box 241, Laupurez, Pa. |
123 ” J. Jusevičius, P. 0. Box 62, Dorrisville, III.
124 ” T. Jokubauskas, ,174 Watkins Str., AVilmerding, Pa.
125 ” M. Grigalevičia. P. 0. Box 44, Export, Pa.
126 ” Rev. P. Gudaitis, 307 Pine, Str., Tamaąua, Pa.
127 ” J. Jasinskis, 20 School Str., Cambridge, Mass.

*328 ” F. B. Versocki, 257 S. 33rd Str., So. Omaha Nebr. '
129 ” S. Kibartas, P. O. Box 134, Tolleston, Ind.
130 ” J. Kralikas, P. O. Box 473, Str., Clair, Pa. *
131 ” AV. AVeisengoff, P. 0. Box 32, Luke, Md.
132 ” M. Milukas, 2758 E. Pacific Str. Phila. Pa. I
133 ” A. Ringis, Great Neck L. I. N. Y. r
134 ” J. Poškauskas, 1232 Lincoln Str., Waukegan, III. I
135 ” C. J. Krušinskas, 455 - 17th Str., Brooklyn, N.Y.
136 ” A. Pakajanskas, 2529 -5th Avė Watervliet, N. Y.
137 ” K. Miklas, 1107 S. Winnebogo Str., Rockford, III.
138 ” F. Pšol gausk as, 2128 5th avė., Pittsburgh, Pa.
139 ” A. Račkauskas, 155 Terry Str., Portland, Ore. |
140 ” K. Kališius, P. O. Box 267, Carbondale, Pa.
141 ” T. Conble, 66 Porter Str., Brockton,, Mas*.
142 ’ J. Mantvila, 2729 Floyd Ct Cleveland, Ohio
143 ” P. Dravinekas, P. 0. Box 174, N. Abington, Mass.
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DRAUGAS Rugsėjo (Sept.) 25, 1913.

MARK T WAIN..

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

.(Tąsa)
būt pertrunipa kokią devyuioliką pėdą. Ten tave pa
griebia ištikimi tarnai ir alpstantį užkelia ant žirgo, ir 
leki sau į tėvynę — Languedociją, Navarrą ar "kitą kt>7 
kią vietą. Butą gerai, kad šallia šitos budos iška 
sus gilią grabę. Jeigu užteks laiko, būtinai reiks tai 
padaryti.

— Kam čia ta grabe reikalinga? — paklausiau. 
Juk mes Užimą ištrauksim iš po pamatą.

Bet Tomukas manęs neklausė. Parėmęs smakrą 
jis ilgai mąstė. Paskui pakratė galvą.

— Ne, tai negalima, — tarė, nėra tikro reikalo.
— Kam nėra tikro reikalo? — paklausiau.
— Ugi nupiaut Ūžimui koją, — atsakė.
— Svieteli tu mano! — sušukau. — Kas gi tau gal

von atėjo! Kamgi jam piauti koją?
—Matai nekurtose geriausiose knygose taip pasa

kyti. Negalėdami nuimti retežių nuo rankos, kaliniai 
nukirsdavo sau ranką. . Nukirst koją butą dar pui
kiau. Bet mes to nedarysim. Nėra tikro reikalo, o vėl 
Užimąs, kaipo nigeris, negalėtą to suprasti, kad taip 
daroma Europoje. Ne, mes tai apleisim. Bet Užimąs 
privalo turėti virvitj kopėčias. Tatai lengva padaryti: 
sudraskei marškinius, — susukai virvę ir viskas. Ga
lima iškepti tokį didelį ragaišį, įdėti kopėčias į vidu
rį ir nusiųsti jam.

— Ką tu čia šneki, Tomai, — pertraukiau, — Ūži
mui visai nereikia kopėčių. _

— Jam turi reikėti. Tu pats kažinką plepi. Jam 
reikia kopėčių, ir tiek. Visi kaliniai be kopečdų neap
sieina.

— Bet ką jis su juomis veiks?
— Ką gi veiks? Ugi tegu sau pasikiša po pagalve, 

jei nori, bet kopėčios būtinai jam reikia įteikti. Tu 
Huekai, nieko nenori daryti, kaip reikia, tik vis elgiesi 
savotiškai. Sakykim, kad jam nereiks kopėčių, bet 
jos pasiliks prirodymui, kad viskas puikiai buvo su
rengta. *

— Na, gerai, — atsakiau, — jeigu jau taip knygose 
parašyta, tai aš nesipriešinsiu, bet, Tomai, žinok, kad 
jeigu suplėšisiva marškinius, tai teta Salome mums 
nedovanos, taigi ar negeriau nusiųsti Džimui papras
tas medines kopėčaites. Jos nepadarys mudviem jo
kios bėdos, o Džimui juk vis tiek, kokias kopėčias jis 
gaus.

— Klausyk, Huekai, jei aš bučiau toks tamsuolis, 
tai bent tylėčiau. Kas girdėjo, kad Kalinys turėtų 
paprastas medines kopėčias? Man tik juokai iš tavęs.

— Na, tegu bus kaiį> tu nori, — atsakiau, — tik 
priimk mano sumanymą: geriausia bus, jeigu tam tik
slui pasiskolinsime nuo tetos staltiesę.

Tomukas pasakė, kad gerai. Bet tai jam pakišo 
kitą mintį.

— Pasiskolink ir marškinius, — tarė'"jis.
— O kam tau reikia marškinių?
— Noriu, kad Džimas rašytų dieninį
— Dieninį? Koks tu, — ugi jis visai nemoka 

rašyti.

31E

DIDELE DOVANA!v
Kafi užsirašis “Draugu” iki Spalio 15 d. 1913 m. 

prisiųzdamas “Draugo” Administracijon $3.00, tam siu
sime “Draugą” 18 menesių ir duosime knygų $1.00 ver
tes dovanų. Knygas galite pasiskirti iš tilpstončio 
“Drauge” sąrašo.

Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ge
resnis!

“Draugo” Administracija.

vairius Spaudos darbus

3E 3IE

f VIETINĖS ŽINIOS.
9 • e

Išvažiuoja Lietuvon p. J. 
Hertamanavičiua.

P-s. J. Hertmanavičius, namų

AUKOS TAUTOS NAMAMS 
VILNIUJE.

Seka nuo 5-to pusi.
Jonas Kirvelis, Ant. Mališauskas,
AL Mikučionis, Ant. Jančauskas,
Ant. Šilkas, Petras. Karbauskas,
Tam. Vištartas, Kaz. Mičiuda,
Viii. Vitkauskas, Petr. Lukaus- pardavinėtojas prie A. Olševskio 
kas, Petras Gladkauskas, Vin. firmos, pardavęs savo namus, nė- 
Černoekis, Liud. Mosteika, Kon. užilgo atsisveikins su Amerika. 
Lingvėnas, Jonas Miliauskas, Jon. Sugrįžęs Lietuvon; ketina užsiim- 
Kilna, 'Juoz. Rot kis, Jon. Prai- j ti dvarų parcelacija, kų jam pata- 
tikas, Kaz. Majauskas, Fel. Ma- rė svečiai iš Lietuvos, dr. Basa- 
jauskas, Pov. Zujis, Petras Zimon- 1 navičius ir Yčas. P-ui J. Hert- 
tas, Jouas Leita, Mik. Salaševičius nianavičiui galės daug gelbėti jo 
Jon. Jononis, Ililar. Urnežis, Kaz. prityrimas Amerikoje realės nuo- 
Valys, Mat. Linkis, Juoz. Ra- savybės biznio strityje. 
kauskas, Jonas Jurgutis, Pran.
Pintveris, Petras Mauricas, Juoz.
Ridulis, Petras Pilypaitis ir Pr.
Geisleris.

Smulkių aukų — 12 dol. 18c. 
Viso labo AVestvillės lietuvių

sudėta 314 dol. 58 centai.

VALPARAISO, INDIANA.

Valparaiso universiteto moslei- 
viai aukavo Tautos Namams Vil
niuje :

2 dol. aukavo Kazys Ambraziu- 
nas.

$1.50 aukavo C. J. Majauskas.
Po 1 dol. aukavo: Dominikas

DRAMOS DRAUGIJOS 
VAKARAS.

Diamos draugija spalio 
5 d. atliks savo pirmąjį šio 

Į sezono vaidinimą Mieldažio 
' salėje, 2242 W. 23 pi. Sezo
ną pradeda vieno veiksmo 
komedija “Kurčias žentas” 
ir antruoju aktu iš Puškino 
tragikomedijos “Šykstusis 
Raitelis”. Viens gana juo
kingas, antras dailus ir rim
tas dalykas.

Vėliaus Dramos draugi-
J. Naujalis, Z. Jankauskas, A. ■ ja ketina vaidinti naujai pa- 
P. Budraiti,. Juozapas Kibortas sirodžillsi%_ swudoje me]o.

dramą “Užbiirti turtai” ir 
dar nespausdintą komediją 
“Su mielu noru”. Vieną va
karėlį mano turėti Hull 
Hoūse teatre, kur scenoje 
pastatys kokį vieną — kitą 

Zekas, T. J. Dobraškis, C. šas- labai dailų dalyką ir sako 
kus, J. Šemuliunas, Pranas S.

ir A. Misevičia.

Po 50c. aukavo: Julius Kau
pas, Mikas Strikulis, * Kazys 
Kliauga, Izidorius Janušauskas, 
Anicetas Linkus, Nikas Valasy- 
nas, J. Čižauskas, P. Skalan- 
džiunas, Petras Varekojis, Kazys

Žuraulis, Juozas Stankus, Kle- 
mencas Lelešis, Juozas Skripko, 
J. Bubelis, S. B. Bacevičius, J. 
Bartkevičia, F. J. Aimutis, Jonas 
Jagminas, A. Rasimas, T. Smith- 
as, G. Abromaitis, Benediktas 
Čiapas ir Stasis Eringis.

Po 25c. aukavo: Petras Ged
gaudas ir A. Dixelis.

(Abelna sumų pirmiaus pažy
mėta)
Per “Tėvynės” Redakciją, pirko 
sieksnius žemės ir padovanojo L. 
įfi.. ir D. Dr-jų Namams statyti:

- Tai kas, kad nemoka? Jis gali braižyti ant Lawrencc, Ma,s ...........  $1050
marškinių kokius nors ženklus. Padarysim jam plunk- 1

atliks tiek dailiai, kiek tik 
geriausiųjų 'lietuvių artistų 
jiegos gali leisti, labiausia 
jas intempus.

sną iš kokio nulaužto cininio šaukšto, arba iš vienies, ir 
galės šau rašinėti. - - *

— Tai geriau įteikime jam žąsies plunksną, daug 
lengviau tokią padaryt.

— Kaliniai nelaiko žąsų, kad galėtų išsirasti sau 
plunksnų, tu paikuti. Jie pasidaro plunksnų iš kie
čiausios medžiagos, kokio misinginio žvagkočio, ar ko
kio gelžgalio, kurs jiems rankosna papuola. Ir tai 
užima jiems daug savaičių nutekinti tokią plunksną, 
nes turi bružyti į sieną. Jie nevartotų žąsies plunksnų, 
kad ir turėtų. Tai nepritinka.

— Gerai, bet iš ko padarysime rašalą?
— Daugelis kalinių pasidaro rašalo iš ašarų, kurias 

sumaįšo su geležies rudimi, bet tai daugiausia verksnių 
ir moterų darbas. Geriausi kaliniai vartoja savo krau
ją. Džimas galėtų taip padaryti: paimt cininį indelį ir 
ant dugno pridirbti visokių ženklų su šakute, ar vi
nim, ir išmesti indą per langą. Tokiu budu pasaulis 
sužinotą, kur jisai užrakytas. Taip darydavo kalinys, 
vadinamas Geležine Kauke, o tfei buvo kalinys, kaip 
reikia.

— Džimas neturi cininių indų. Jį maitima iš pa
prasto bliudo.

— Tai niekis. Galima jam įteikti.
— Bet nieks negalės perskaityti jo rašto.

—Visai nereikia, kad kas galėtų perskaityt, Hu-
ckai. Jo dalykas parašyt ir išmest indą pro langą. 
Jam nerupi, ar kas galės perskaityt. Daugelio kalinių 
rašto ligišioliai nieks negali perskaityt.

— Tai kam bereikalo darkyti indus?
— Juk tai ne kalinio indai.
— Tai keno?
— Kas iš to kaliniui vis tiek, keuo tie indai.
Čia turėjova pertraukti savo pašneką, nes pakvie

tė pusryčių. Parėjova namon. Po pusryčių pasisko
linau staltiesę ir marškinius. Vkdinu tą paskolinimu, 
nes mano tėtis taip vadindavo. Bet Tomukas sako, kad

(Toliau bus) '

Konstitucijas, plakatus, 
tlkistus, knygas, cirku-

liorius, blankas, kaipV
draugystėms, taip para

pijoms ir visokioms biz
niams, parapijines at

skaitos, programas, kaip 
baliy. taip teatry, užkvie- 
timus ant vestuviy ir ba
liy, vizitines ir

biznies korteles.

nuo
mažiausio

tikietėlio

ligi

didžiausiam

plakatui

naujausiomis

ir
gražiausiomis x 

raidėmis

Greitai ir Gerai 
atlieka

Spauzdina 
Įvairiausiomis 

spalomis; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su.skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu

kur kitur.*
Užsakymai išpildami 

kuavaikiausia

“Draugo” Spaustuve
2634 West 67th Street, Chicago, III.

Reiktų eiti vėžomis, kurias 
pirimutinysis maestro nuro 
dė. P. Stogis turi tvirtą ba
są, kurs tiktų galingai ro
lei. Senam nukaršusiam 
vaidilai atvaizdinti jo ba
sas pertvirtas, o jo figūra 
perdaug standori. Pastebė
tina, kad p. St. gestai, ko- 
kiuis jis vartojo, yra tinka
mi tik “greezley bear”

skyriaus valdybos rinki
mus. Išrinko visą se
nąją valdybą. Šiais rin
kimais ir socialistai dau
giausia indomavo. Buvo no
rėję pastatyti savo kandi
datą į Chicagos JTederaci- 
jos pirmininkus, bet pas
kui liovėsi ir padavė savo 
balsus už senąjį priziden- 
tą, J„ J. Fitzpatricką.

“BIRUTĖ.”

“Birutės” daugija rugsė
jo 21 d., atvaidino “Biru
tę”, M. Petrausko operetę, 
šv. ‘Jurgio parapijos salėje. 
Vįaidinimas pritraukė dau
gybę žmonių, salė buvo kim 
šte prisikimšus. Mat, ne 
kasdien gali būt tokie vai- 
kalai pastatoma scenoje, 
o dar* rečiau jie gerai esti 
pastatoma. Gerų veikalų 
gero pastatymo žmonės 
trokšta.

Šiuo kartu buvo geras 
veikalas, ypač geras kai
po muzikos veikalas (nes 
dramatiškoji jo vertytė ne
kokia), pastatymas-gi ir 
vaidinimas... galėjo būti ge
resnis kaip buvo. Teisybė 
reikalauja pasakyti, kad 
dabartiniame “Birutės” 
pastatyme Buvo ne viena 
yda. Metėsi į akis (tačiaus 
į ausis) orkestras ir daini
ninkų nesuderėjimas. Pa
ti orkestracija buvo toli ne 
tokia, kokią Petrauskas yra 
nubriežęs ir kokia kitą 
syk ‘Birutė” buvo pada
binta. Prie to vėlgi nekar
tą ar orkestrą ar choras 
nekažinkaip klausė diri
gento. Bent išrodė, kad or
kestrą su choru tik pirmą 
repeticiją daro.

Atskirų dainininkų ge
naus pasižymėjo p-lė M. 
Horodeckaitė, ir p. Stogis. 
Panelės M. Horodeckaitės 
malonus yra dainavimas 
ir užsilaikymas scenoje

Susiv. L.R.K.A. Reikalai.
142 ra kuopa S. L. R. K. A. 

Laikys susirinkimą 28 d., rugsė
jo 2 vai. popietų Bažnytinėj© 
Mokslainei, kampas 21 ir Oregon 
gatvių. Kviečiame visus naujei

prisirašiusius atsilaikyti.
J. Montvila. » ■

8ta kuopa laikys bert. susirm- 
. . . kima 5 d., spalio 2 vai. ptpietę

Šokiui llustruotl, O ne se- Bažnytineije Mokslainei. Vsi na-
nam vaidilai nuduoti; to
kių gestų galima matytti 
tik penkeentiniuose teatrė- 
liuose.

Kitų dainininkų neblogas 
buvo dar .V. Vitkevičius) 
Keistuok); rolėje ir p. J. 
Ilgaudas. P-s. Banai
tis Zundšteino rolėje dai
navo daugiaus rankom ir 
pirštais, o ne balsu. Dar
gi beveik visą laiką buvo 
nusikreipęs nugara į pub
liką. Dirigento irgi neklau
sė: mat, pats sau diriga
vo. Tai netikiausias įpro
tis, jeigu tai įprotis.

Geriausias visų dalykų 
buvo^choras. Jis lopė visas 
spragas. Malonu buvo''ir 
klausyties choro, miela bu
vo ir grožėties baltai pa- 
surengusiomis, kaip lelijo
mis, mergelėmis. Tik ačiū 
chorui galima buvo išnešti 
gerą įspūdį ir iš viso da
lyko. Choras, matyt, dau
giausia klausė ir savo diri
gento. p. A. Pociaus.

X. Y.

riai yra kviečiami atsilankyti.
Sekretorius.

Amžiną
Jonas Oirkontos, rūgs. 11 <L 

Lik ošė palaiduotas Švento Petro 
ir Povilo — parapijos Kapinė
se AVestville, III., Paėjo iš Kau
no kaimo Stirb iškęs, Jei kap 
apie jo mirtį norėtų plačiaus 
žinotį, kreipkities šiuo antrašų. 

Ignocas Girk ontas, P. O. Box
338, Westville, III. * j

l. W.W. KONFERENCIJA.* -
Cbicagoje jau antrą sa- 

vatę tęsiasi Industrialių 
Pasaulio Darbininkų (I. W. 
W.) konferencija. Svarsto
mas klausimas centralizuo
to ar necentralizuoto lval- 
dymos. Mat iki šiol 
šitoj anarchistiškoj uni
joj valdžia buvo tik ke
lių pramuštagalvių vadovų 

Dabar daugelio 
uni

jos turėtų daugiaus galės, 
daugiaus tiesos spręsti pa
čioms apie savo dalykus, 
o ne būti vien tik karš
tuolių vadovų aklu įran
kiu jų utopijų vykdi- 
nimui. Betgi abejotina, 
ar vietinėms unijoms pa
siseks daugiau sau tiesų 
išgauti. Konferencijoj yra 
nemaža visokių valkatų, 
“hobų”, kurie visuomet 
džiaugiasi, kada kur kokiaM
suirutė pasidaro, nes gali 
iš jos sau naudos rasti. Jie 
jokių vietinių unijų neatsto 
vauja, o savo balsais ir kar
štomis kalbomis ima viršų. 
Paskutinė visuotinoji I. W. 
W. konferencija buvo 1908
m. irgi Chicagoje. Nuo ano 
laiko iihobai” paėmė vir
šų ant socialistų, ir vai 
džio8 iš rankų nepaleidžia. 
Šioj konferencijoj tikrųjų 
socialistų beveik nėra.

Pastebėtina, kad šia I. 
W. W. konferencija visai 
neindomauja darbininkai; 
užinteresuoti tik vieni val
katos: mat, tai yra dau
giau valkatų, o ne darbinin
kų organizacija. Tuo tarpu 
Chicagos darbininkai ra-

Kaz. J. Čeknis, Kauno gub., Vil- 
kmergias pav., Svėdasų par'* C 
Zubiškių kaimo; S. L. A. pavie-I s , , . ,. .
nia narys iš Ashland, Ohio. »10.50 nOTlma> kad ™tmes

Lietuvių Daktarų Draugija A- 
inerikoje, per Dr. A. K. Rut
kauską, Chicago, III.......... $10.50

126 S. L. A. kuopa. New 
Yorko, N. Y............ .......... $10.50

4 S. L. A. kuopa, Sioux Ci
ty, Iowa............ '................... $10.50

SO. OMAHA, NEBR.
r

P-as M. Yčas surinko 24 d. rug
pjūčio :

Sieksnius žemės pirko ir Tau
tos Namams padovanojo.
Kun. Jurgis Jonaitis, pirko du 
sieksniu ....,..................... $25.00

Klem. Trenavičia, Gardino gub. 
ir parapijos ................... $10.50.

Juozas Sviežauskas Telšių pav. 
Kauno gub.,....................... $10.50

Juozas Janulisnis, Vabalu, pa
rapijos Kauno gub., .... $10.50

Po 5 dol. aukavo: Aleksandras 
A Žalpis/ir B. Maslauskas.

2 dol. aukavo: Vaškelevičia.
Po $1.00 aukavo: M. Mas- 

lauskienė, Gerzaitis, V. Akrama- 
viČius, Bartkus,* Jonas Balašaus- 
kas, Povilas Šaučiunas, Ignas 
Litvinas, Stasys Radžius, Anta
nas Smailis, Juozas Lukoševičia, 
Juozas Stadalis, St. Nutauto, 
Pi anas Vilnauckas, Valerijonas 
Gryniov, Br. Butkevičia, Sim. 
TreinavTČia, B. Pludska, Juozas 
Jųniavičia, Ona Žalpienė, Bron. 
Boždžiakas, Kazys Kušleika, Juo
zas Msrjonaitis ir K. Jagella.

50c. aukavo A. Grantas.
Smulkių aukų surinkto $12.25.1 miai atliko Amerikos Dar 
Viso S. Omahoje $104.25. įbo Federacijos Chicagos

'1

Lietuvos Ūkininko Drau
gystė ant West side turėjo 
mėnesinį susirinkimą rūgs., 
21d., kame buvo pakeltas 
klausimas ar aukauti Tau
tos Namams Vilniuję. Nu
tarta nupirkti 2 sieknių 
žemės ir padovanoti L. M. 
Draugijai. Taipgi nutartai 
pasirašyti po protestu prieš 
VIII L. S. S. Rojono re
zoliuciją. Dar Mienas pa- 

Švelnus jos balselis vieto-' girtinas dalykas, nutartą

Apgarsinimai.
NYKSTANT VALANDOMS.
Dažnai atsitaiko, kad męs jau

čiamės lyg alpstnčiais; staigus 
silpnumas arba galvos apkvaiti
mas užeina ant musų. Priežastįs 
gali būti įvairios, bet, kaipo tai
syklė, tai būna skilvio silpnumas 
arba netinkantis maisto virini
mas. Męs jums norėtume 
patarti vartoti • Trinerio A- 
merikonišką Kartaus Vyno Eli- 
xirą, nes pasekmės visuomet esti 
geros. Šitasai vaistas išvalys iš 
kūno visą bereikalingą medžiagą, 
ir jisai suteiks kenčiančiam grei
tą palengvinimą. Vartokite j| 
visuomet, kaip tik turite kokį 
nors trukdėsi su virįpimu arba 
apetito netekimu, atsitikus atsi
raugėjimams, diegliams, užkietėji
mui, svaigimui, geltligei. Aptie- 
koše. Jos. Triner 1333 —• 1339 
S. Ashland avė., Chicago, IU., 
Ponas Stephen Hovanetz, 13JB 
Tilghman str., Allentown, Pa., Ba
ko: “Trinerio Linimentas yra la
bai geras. Aš išpardaviau jį vi
są. Kiekvienas, nusipirkęs bou- 
ką, ragina ir savo draugus įgyti 
taipogi vieną”. ,

_______ ' i '

mis net žavėjo. Tik vienur 
kitur buvo perdaug intemp- 
tas, rodės, lyg panelė bu
tų norėjus padaryti balsą 
stipresnį už tą, kokį turi. 
Tai nesveika balsui. Kada 
p-lė Hprodeckaitė dainavo 
prie M. Petrausko (irgi 
“Birutėje”), rodos, pas ją 
tękių įoitempimo nębųvę.

paaukauti $15.00 • Lietuvių 
viešajam knyginui, kuris 
randasi po nr. 2336 S. Lea- 
vitt Str., West side. M.

Justinas Kanaverčis pir
ko namus nuo Kate Ryan, 
Emerald avė., 216 pėdų į 
šiaurę nuo 38 gatv. Namų 
vertė $4,450,

. Paieškojimai.
Jieškau Broniaus Kalikausko* 

paeinančio iš Seinų, Suvalkų 
gub., 10 mėnesių kaip Ameri
koje. Per Žiemą dirbo “Vien. 
Liet. ’ ’ spaustuvėje, Brooknlyn, 
N. Y. Dabar, rodos, irgi gyvena 
Brooklyne. Jisai pats ar kas Uh 
tos" malonės man pranešti ,4 

Pr. A Žukas, M
2634 W, 07 th lt, Ohica<o, HL

.. A /
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. Paj ieškau Marijo
nos Pras&itieaės, po
tėvais Andrukaičiu- 
tės. paeina nuo Pun
sko, Suvalkų gub., 
apie 30 metų 
žiaus.

Vedėm mudu Londone, Aug
lijoi, 28 d. rugsėjo, 1902 iii., Nuo 

manės pabėgo su Vincu Lauri
naičiu. (Levit) išMantreal, Cann 
da 19 d., rūgs. 1910 m. su 2 duk
terims ir 1 sunuin. Visus, kurie 
kiek apie juos žinotų, meldžiu 
greitai pranešti, ar jj gyva ar 
jau mirus, arba kur gyvena. 
Taipgi kaip stojosi su mano vai
kais: Ona, Teofile ir Juozuku. La 
blausiai aš meldžiu atsiliepti, ma
no žmona, - Marijona.
Adresas Jonas Prasaitis,

618 Pullnm Str.,
Montreal, Canada

(hy )

BALTIMORE, MD.
J; Pautienius,

r ’ : “

752 W Lesington st., 
Athol, Mass.

Jonas E. Karosas,
u,u" į Litliuanian Store

CAMBRIDGE, MASS,
Kavolis. 75 Washington st.,

NORWOODį MASS.
Joną 3 Peža, 568 Pleasant st.,

Jieškau Vietos

Vargonininkas 24 metų, neve
dęs. Tarnavęs Amerikoje suvir
tum metus. Moku vesti chorą.
. St. Siinanaviįius,
.. Box 343 Westville, III..........

(hy).

Pajieškau Vargonininko, kuli
sai maž daug galėtų vestį chorą 
ir parap. mokyklos Lietuviškai 
ir Lenkiškai mokytį vaikus.

Rev. S. E. Kolesinskis, - 
St Joseph’s Church,

Beuton, Hl.

Pajieškau Wm. Ragialio, kuris 
3V2 metų atgal apleido Eliza- 
beth’ą; gyveno Chicagoj, po- 
tam nusikėlė į Oregon valstijų. 
Potam gyveno Seattle, Wash., 
kur palikęs $600.00 bankoj iš
važiavo nežinia kur. Taipgi jis 
paliko lutus Elizabeth, N. J. 
Yra svarbus reikalai, jis ar kas 
kitas praneškite seseriai adresu:

Mis, Mary Ragialis,
Care of J. Brazinski, 142 Wall st.

Elizabeth, N. J. 
r ■- (k y)

• rilv V

Jieškau vietos.

lonių — taipgi vedimui žmonių 8- Trumpas KateUzmM. Be Aito kate 
pri. doros, meilės Dievo ir arti. , ** Si
mo. Kaina .................. 25c. g, Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pu

5. Apaštalystės Maldos Pamal
dos — yra naudinga brošura ' 
kiekvieno mėnesio pirmam penk
tadieniui maldos, ir priėmimui 
naujų narių apeigos. Kaina Be.

minkėlis. Parengtas ii gorbiaiuuji 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tė”o Kazį 
miere pamokslus. Kaina tiktai 6t 

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ...................................................... 5c.

WORCESTER,
Paltanavičia, 15 Millbury st.,,

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,

PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

PITTSBURGH, PA
P. Zaveckas, 425 Pa«on st.,

PITTSTON, PA.
Liet. Knygynas, 72 N. Main st., !met^ vis0 Penkios knygutė8 “ 

jose ras skaitytojas daug dva

M

6. Kas geriau: ar vanduo ar 
svaigalai — labai aiškus nurody
mai naudingumo pilnosios blai
vybės ir blėdingurao svaiginau- , 11. Tiesos žodis. Socialistams. Pa
čių gėralų. Perkantiems kitas raiė Kunigas.
knygutes šita susitelkia dova- Į sit» knygutė parodo, kokie yra 
nai Verta 10c musv socialistai ir kokias ginklais ka

rau j a su bažnyčia.
7. Garsaus politikieriaus Rich- perskaityti 

mondo Hubsono Prakalbos —
Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingumo vi
siems net ir po mažiausiai su- 
naudojautiems gėrimui. Kai
na .............................................. 10c.

8. “šviesa” 1911 metų keturiom

WILKEOBARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,

KELIAUJANTIEJI
A. Jurevičia,
Jonas Kulia,

AGENTAI.

Būtinai turi ją 
Kaina lCc.

12. Skriauda. Šimelio Kraiko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai- 
1 na 10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
knygutės ir -iena knygutė 1912 Btot i ’u bedieviai, .pi. lįJ ° njos nekaltybę. Kaina Se.

14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
pais patarimais apie pašaukimą ku-

Sveiką
Apetitą

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perkremtu ir sugrumu- 
lluoja maistą.

Severos
Skilvinis
Biteris

(Severa’s Stomach Bitters)

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grumulia- 
vimo veikmėj, prašalina išpū
timą, rukštų atsimušimą, rė- 
mulį, užkietėjimą ir abelną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1.00

Gaspadinė, vidutinio amžiaus, 
mokanti atsakančiai virti pagal 
lietuviško skonio valgius, pajieš
kau vietos j kleboniją. Jeigu 
kam iš gerbiamųjų Klebonų bu
čiau reikalinga, meldžiu atsisaukt 
adresu: ' i

Miss. J. V. Daanaševičiutė,
318 5th st., Donorą, Pa.

(h w)

Galima nusipirkti
kas savaitė ui 5c. paa sekančius 

žmonas:
Balauskas, M., 119“ Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevioz, 877 Cam- 

•ridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carse, Rev. Robert St Patrick’s 
Church, St. Charles, Hl.,
The Hotel News Stands,
1062 Broadbvay, Gary, Ind. 
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lowell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,

Brooklyn, N. Y. 
Micketvicz, J. B. 2135 Sarah st.,

S. S. Pittsburgh, Pa. 
Mikalauskas, P., 248 W. 4th st., 

So.~ Boston, Mass. 
Milewski, J., 166 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthnr st.,

Montello, Brockton, Mass.
Paltanavičius, M.,: 15 Millbury st 

Worcester, Mass.
Jonas Peza, 568 Pleasant st. 

Norwood, Mass.
Šaučiunas, J. 41 Johnson st. 

Bridgeport, Conn
S. Tataronis, 148 aMin st., 

Hudson, Mass.
UiftimokėjuB čia nepagarsin- 

tiems agentams prenumeratą, 
nfęs neatsakome.

“Draugo” Administracija.

siškos ir moksliškos naudos, ypač 
apie blėdingumą alkoholio ir 
naudingumą pilnosios blaivybės. 
Kaina ........................................ Wo>

Pirkliai pirkdami po daug sy
kiu ir užsimokėdami iš kalno, a»- 
lyg daugumu pirkinio gaus di
dį rabatą.

Visos viršminėtos knygelės ga
lima gauti pas Rev. P. Šauni- 
saitis, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn.

“DRAUGO” BPAUSTUVSJB GAU
NAMOS SEKANČIO 8 KNYGOS:

1. Fablolė arba Batoytla katalmmhoae Parašė Kardinolae Wisem«n, Vertė Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikičionybė* aiaftią.
Kaina ftl.00

2. Oliveris Turistas. Parašė Charles
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra . 
tai labai graži ir interesinga apy- j 
saka. Kiekvienas norintis smagiai ' 
ir naudingai praleist laiką, nesigai
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu
slapių. Kaina ...................... $1.0Qį

3 Kodėl neini lžpažlntiM? Paraiė kun. Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. V D. Dideliai naudinga knyga, j Sumuša visus bedievių argumentus prieš išpažintą Reikalinga pasiskaityti kiekvienam Amerikoje gyvenančiam lietuviui. Kaina 25c.
4. Katriutė. Triveikamia Dramos Paveikslėlis it liaudies gyvenimo. Lenkiškai parašė Karvatova. Vertė A. Vėgėlė. Kilęs sudėjo A. Žalvarnis. Labai tinka scenai Kaina 16c.
6. Užkrečiamųjų—limpamųjų ilgų ižą plėtojimo budai Ir kova su jomia. 

Parašė Dr.. A. L. Graičiunas, Knyga reikalinga kiekvienam šeimininkui Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugoti nno daugelio ligų. Kaina 15c.
8. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Gabrio įduotas tautų kongresui Londone. Labai įdomi knygutė. Pelnas ii šios knygutės eis Lietuvių Infor-1 macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.

nigystėn. Tš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina ........................................... 25c.

15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
tai naudinga knyga organiz.avimui
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš
angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.

Reikalaudami minėtų knygų, pažy
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen
tams nuleidžiame dideli nuošimtį.
_ Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th Street, Chicago, UI.

Sustiprinkit 

Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS
NERVOTONĄ

s patariamas kaipo vaistas 
nuo

Nervų nuplyšlmo 
Nerziškumo 
Nemiegos 
Hysterijos

ir nuo kitų nerviškų betvar
kių. Kaina $1.00

Dr- RICHTERIO
PAIN-EXPELLER|

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbstautis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimą..

4—5 lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74.80 VVASHINGTON ST., 

NEW YORK, N. Y.

NAU! ENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris T tvistas
Angliškai. Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Verte

JONAS KMITAS

Kaina . 
II Dalis

REIKALINGA
10 pardavėjų. Atsišaukite vei

kiai.
Ellis Co. 5728 S. State st.,

(h y)

Jieškau Vargonininko vietos.
34 m. amžiaus, vedęs-. Mokų 

vesti chorą. Adresas: “Draugo” 
Administracijoj.

Jieškau Vargonininko vietos.
Tik-ką iš Lietuvos atvažiavęs, 

turiu nuo kunigo paliudijimą; 
19 metų amžiaus, nevedęs. Jei 
kam iš gerbiamųjų klebonų bu
čiau reikalingas, meldžiu kreip
tis šiuo adresu: J. A. Blažys, 
566 Broad st., Bridgeport, Conn.

(k y)

"DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu

lų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo’’ skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už- 
siaakyli “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
J. Liutkus, 314 Kensington avė., 
J. Petkus, 840 W. 33rd st., 
Jonas Poška 2425 W. 47th pi. 
J. J. Polekas, 4608 8. Wood st., 
M. Valaskns, 349 Kensington are 
A. Želnis, 3240 8. Morgan st., 

CICERO, ILL
R. Barši.s, 1424 8. 49th avė., 
Kun. A. Ežerskis,

COLLIN8VILLE, ILL
Knn. I. Kershevich,

227 Vaudalia at.,

INDIANA HARBOR, IND.
R. B.*Tasnhs; 3604 Deodar at.,

SĄRAŠAS “ŠVIESOS” 
REDAKCIJOS KNTGE 
LIŲ IR BROŠURŲ IR JŲ
VERTfi KIEKVIENOS 

ATSKIRAI.
1. Katekistas arba Katekizmo 

mokytojas kūdikių mokykloje ir 
auklėjimo namuose.. Kad visoa 
motinos su pagelba šios knygu
tės stengtųsi auklėti vaikelius, 
tai tikrai busianti gentkartė tap
tų labai dora. Štai ką sako apie 
šį veikalą musų rašytojas gerb. 
Tamstą atlikusį naudingą darbą. 
Tegul padeda Augščiausias Tam
stai dar pasidarbuoti dvasiško
sios raštijos jĮirvoje”. Kaina 30c.

2. Tankioji Komunija — pa
gal 8 T. D. Apaštališkąjį misio
nierių iš anglų kalbos sulietuvin
ta.. Ši knyga yra labai naudinga 
nevien žmonėms, bet ir patiem* 
dvasiškiems vadovams — paties 
Šv. Tėvo išgirta. Kaina ...,25c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimiera j 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

& Trust Co.
69 W. Washin£ton Str. 

GH1CA60, ILL.
i uli

Makes Abatract& of Titla

Guarantees Titles to
Real Estate

« , •
Transacts a General

Trust Business

Assets exceed $8,000,000.

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. C. Niblack, Vice Pres.

And Trust Officer. 
J. A. Richardson, Vice Pres. 
Wm. R. Folsom Treasurer. 
J. M. Dali, Secretary.

Ahtiekose, arba stačiai uuo musų, 
prisiuntus klek kaštuoja

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS IOWA

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjęs

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: ^okardu 
guzikučiu meta- 
iiavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bus atlieku artis-

M. A. Norkunas
$2 PROSPfCT ST., UWRENCE, MASS

Y ra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yr^ +ai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavimel
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.

JO Ci&arettes

3. Vienuolinė Luomą Patari
mai Kunigystėn — sulietuvinta. 
Kad visi gerai ir suprastinai 
daug kartų perskaitytų šią kny
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa
mokinimus ir patarimus; gimdy
tojai žinotų, kaip pamokyti ąa- 
vo vaikelius pa*iskyrim© luomu,; 
vaikeliai mokėtų sau luomą pa
siskirti ir butų laimingi Kai
na ............................................... 26c.

4. Apaštalystės maldos Statu
tes arba Imetataė. Ai knyga yra
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
dies Brolijos, kuri yra didi pa- 
gelba parapijoms ir visom dran- 
gijom* ir brolijoms laimėjimui 
daugybės atlaidų ir dvasiškų mi

Kodėl nerūkyti geriausiu

* MEBO '
a V CORK TV

CIGARETTES 

Be palyginimo 

“Iškilmingai geri”

Plymouth National 
BANK

Kapitolaa su perviršiu
1166.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų ral 
džios. Moka 3 nuoiim&u 
nuo sudėtų pinigų. G&timr 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethwaite, 
iždininku.

Mandagus patarnavimas 
taOoasssssaaaaaaaaaaaasį

2634 W. 67th Street,
Rašyk tuojaus.

Chicago, Ui.

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank Į

LA SALLE «< QUINCY STREETS

Kapitalas {l,Nt,NS.M Pervirsi $250,000.00
-s

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
BEI POSTAL SAVINOS FONDE

REIKALAUK MUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių. •'

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigui ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MŪNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX «<L, THOS. MCDONALD >M. pad., M. H. LISTON M<r. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

Geras aptarnavimas 
mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumaa auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį į svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jum*

! nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti 
musų depozitoriams. 
MERGHŠMTS BANKIMfi TRUST CO.

Mitny City, h.

Paskutines Dienos Aristokrato
Tavo arkliai reikalauja daug — irgauna dau. Pavyzdžiui: brangus 

tvartas, vežimai, ratai, padangė; pakinkymai; avižos ir Sienas, ir daržinės, 
kas dien juos apžiūrėk, pašerk, pagirdyk, kinkyk, mauk kamanas; eik pas 
kalvį, taisyk pakinkymus, ratus ir tt.; čaukis kaikadą vaterinoriaus gydyto
jo; arklys gali netikėtai padvėsti tavo akyse.

International Motor Truck reikalauja mažos padangės, nedaug gazolinos 
ir aliejaus — dailgiau nieko. Kada jis nedirba, jam reikia tiktai padan
gės. ftitas palyginimas nėra pilnas.

Žiūrėkime į reikalą ii kitos pusės: ^Arklys gali būti geras turtingam 
žmogui — jis gali įsteigti jį laikyti. Bet žmogui, kokiame užsiėmime jis 
butą, jei tik jis žiuri pelno ir ekonomijog| reikia būtinai pirkties.

International Motor Truc
Niekas negali lyginties su International vežimu visokiuose lengvuose 

vežiojimuose ir greitame nuvažiavime ir dažnuose važinėjimuose. Interna
tional vežimas atsieina daug pigiau, nekaip arklio ir ratą užlaikymas, bet 
eina keturis sykius greičiau ir toliau, nekaip arklys, taupia daug laiko ir 
gali vaikžčioti dvidešimtį keturias valandas paroje, jei yra reikalas. Nie
kas dar jo nepervirSyjo tikrumą, drutumu ir lengvumu valdyti.

Kieti guminiai ratai neleidžia jokią nelaimingą atsitikimą su ratais. 
Ratai augftti ir gali važiuoti bent kokiais keliais. Motoris turi tiek stip
rybės, kad vežimas gali važiuoti visur, kur tik arklys gali pavažiuoti. 
Galima važiuoti priež bent kokį kalną ir bent kokią pakalnę. Viena dal
ba valdo visą vežimą.

Apsimokės tau sužinoti viską apie International Motor Truck naudin
gumą. Reikalauk ražtu kataliogo, faktą ir pilną žinią apie žitą geriausią 
vežmą pas

r •
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Lietuviškųjų švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuoDių aly- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimni. Ssmiuarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antraša:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

2

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius: 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

d r kg a s Rugsėjo (Sept.V 25, 19)3.
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Sveikata Auga!-!

i

i

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO j 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikini auga ir gausius vaisius at
arta. TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligą. pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokią nesveikumą, silpny- 
bią, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligą. užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikią sveikatą ir drūtumą, kas suteikia 
žmogui laimą ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonią 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kią ligą _

YRA TAI DIDŽIAUSIAS 
TURTAS ŽMOOAUS, BE 

. SVEIKATOS NĖRA LAI 
MĖS NĖ LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. AL Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentą ant sergan
čią. Vyriausiai Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotus. To
kiam lau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORUOJ Ph. M. Kllniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iŠ šviežių gvarantuotų medikamentą, seniausią ir numausią Išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal Žmonią. #

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo: 
GARBINGAS PH. 51. CLINICI Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. Klano moteris teipat jau yra sveika už ką 
Biunčia širdingiausią padėkavonę. Jusą pa mačlyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsi m 
tarp savo pažystamą, kadangi tik Jąs broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris A. Antonlckas. Iron and Metai Co. So. Richmond. Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Bot 2=6, Glena Falls, N. Y., teipat šimtais kartą dėkavoja. už 
išgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, d i egi i ą kojose, misi 1 paėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moterišką ligą. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St, 
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA. Bot 102, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen-
terSt.. Freeland. Pa, Teipat išgydyti nuo visokią paslaptingą ligų, kurių jokiu būda negalima sutalpini!. v v v •
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD ESI NESVEIKAS BET N0RI pastoti sveikui ’S A-.O r LzllVrtO, IR LX|MIN(JVj tad auUankyk, 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tnkstančiąi, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja. nes čionai išgydo ir tokias, kurią kiti negthėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsiscni- 
juslas ligas nuo skaudėjimo: p.čiuose, raukose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo irnečysto kraujo, uuo snužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio'Rraujo, užsikrečiamų slaptų lytišką ligų. Širdies, kepenų, ink
stą,silpną pia učių, košėj i mo, sunkaus lt ve pa vinto, nuo perša i i mo slogu, blogą sapną, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurio# 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nno skausmingą mėnesinių ir kitokią visokių ligą, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaulant rodos ir pagelbos 
nao daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, T
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtny
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygą „Daktaras".

SVEIKATA

I

Panacea.

Ar įkaitai Kada Laikraitį ‘ LIETUM?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų fr 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaituo|a me
lui tik $2.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CHICAGO, II.L.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.0(1 
PERVIRŠIS $300,000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 uuosimčius nu. 
sudėtu joje pinigu.

BONA MORS 
SODALITY

STJAMtSCAltiEDRAL 
MONTREAL,CAb

R. H. Morgan
° Išdirbėjas Ke
purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVI* OENTISTA*

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi*# vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
* Prieisi Oltevakiu Bank*.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

‘‘SAULE »»

Reikalauk Kata- 
liogo,

13 N. Main St.,

SHENANDOAH, PENN’A

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
puse( metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $t.5C.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.

Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
taruinkas ir Pčtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų.
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant
W. D. BOCZKOWSKI — CO. 

Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa. -
L'NITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,600.00

Už sudėtu* pinigus nok'., 3 Šių 
nuošimti.

WM. 8. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier \

i i
Tik-ką išėjo iš spaudos

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- $ 
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDGEPORT’O:
331S Morgan [Street, • - .Teleph. Yarda 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta 'arba expresu ii

DR. S. BROWSTEIN
$
$ Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
* Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
$ Telefonas 116, Westville, Ilk

LIETUVIŲ TAUTOS 
MEMORIALAS

d. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

Antroji dalis

Kaina IO centu

Gaunama "Draugo“ Redakcijoj

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof. ««isla- 

pių, didelio formato ir suu įia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Katalikas” matams $2, puseej metę $1.
Užsirašyt “Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko” numerį pav 
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joseph J. Eliaa, Savininkas. 
4600-4602 S Wood St. Chicago, III

Priimame pinigus J Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus | vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų ( 
Erajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visa Amerika ir Europa.

Musų Banka išdirba visoMus raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
r per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtų antra(u

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
.nupuolimu motės, 
esi nevaisinga, tu- 
ri skausmingus 
periodus, reuma- 

___ i ’zmą ir Lt.. mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indėk 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON

Boi 2,

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant seki.i-| 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, Illino

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare <8 į

3:09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 
* CHICACb,^ ILLINOIS *

A-t-A-R-AR-A • A R-A > A * A t_A ■ A.-E- A-R -A. • AR- A *.E.A.E.A,*,A.E.-Sl E. AR A. A. .*A

S
H

Didžiausia Fotografiją Galerija ant Town of Lake.

| ^Vo^rVi?^ 1645 W.47-thSt., Chicago g

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Tel. Yards 3162
DR. A. L. GRAICZUNAS

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS ».

>50.000 Kataliogu DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie- 
tuviškojkalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato ftdžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tuojaus.

J P Tiiinik 822 Washington St. .1.1 UlUUCt, BOSTON, MASS:

A. OLSZEWSKIO BANKA f
3252 So. Halsted St., - Chicago, iii. X

v XSeniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. f
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir *£ 
moka už juos 3 procentą. ❖

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymi# namų Chicagos mieste. y
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus X

<&it lengvų išmokesčių. T
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.

2 ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 
X bankose. _ y
X IŠMAINOruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- £ 
X SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- -į

PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosjos konsulio į 
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. - X

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaližkus raštus gerai ir X 
pigiai. X

IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- Į. 
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- j 
jimą ir išėmimą. - Y

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

T. LUCAS.
LIETUVIŠKA' KRAUTUVEI

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųlir moterų ap- 
ėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

WESTVILLE, ILLINOIS.
į ^EEEO 8EEEE KEEEEEEEEEEEE.EEEEREEEEEEE.EEEEEEEEEEBEEEEE

SOUTH BENO, IND.

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauji visą gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė taikstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą iš nosies, nemigj ir daug kitų. Pa- 
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Dr. Bode & Co.
4552 So. Ashland Avė. Chicago, III.

IŠGYDYTAS 
iš 10 metines Rupturos

John E. Evans sunkiai dirbantis kalvis Iš Wapwallopen, Pa. Fabrike para
ko apsakinėja historiją, kuri užims visus akyvus.

Perėjo penki metai Apriliuje S m., kada atsišaukiau pag Daktarą O’Malley 
į Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano 
buvo pavojingas, o su didele nebegali galėjau baigt savo darbą. Gydytojai, 
kurie mane prieš tai gydė; jog tai yra didelė kvailystė mislijant, jog Rnp- 
tnra duosis išsigydyt be operacijos (aš esmių priešingas tokių operacijų). Po 
perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Bervvick, Pa., apie gydymą Rupturos 
per Daktarą O’Malley, nusidaviau j ofisą į WilkesBarre, Pa., ant rodos, 
kur man Dr. O’Malley pasakė jog išgydins mane iš kentėjimų, nenorėjau į 
tai tikėt. Bet dabar nežinau kaip išreikšt aavo dėkingumą už tai, jog es
mių dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metų nenešio- 
ju jokių diržų, norint gana sunkiai dirbu, už ką pirmiausia padėkavoju Die
vui, o po tam Dr. O’Malley, už jo išgydymą. Jaučiuosi, jog tai yra mano 
privalumu duot rodą kožnam, kuris kenčia ant Rupturos, Idant nusiduot 
pas Dr. O,MaIley. JOHN EVANS, Wapwallopen, Pa.

Dirželiai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterė ar kūdikis 
gali būt išgydinti nuo Rupturos (kuilo) be skausmo ir periškados per mano 
Kemišką Elektros Methodą. AS vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyt, 
jog tave išgydinsiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikrina 
kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turi pilną 
tvirtybę prie manęs. Atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėlisiš, ap
rašant mano būdą gydymo Rupturos Rods dykai. Kas negali ant kart už
mokėt, tai duodu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti. Prisiųsk pačtinę 
markę ui 2c., o aplaikysi daktarišką knygutę su sbroeėliais už dyką.

DR. ALEX O'IALLEY 158 So. Wsshington St.
Wllke«-Barr, Pa. 

Ma rašoma ir kalbama Hetuvjškai ir lenkiškai.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno -pieną

BORDEN’S MILK

Išgydysiu į 5
riionao nuo Pas|aP- UlClIdo tingy ligy

Ateik pas ma
ne, o ai išgydysiu 
tave ant visados.
AS gvarantuoju 
kiekvienam uisa- 
nčdinima, kuris 
atsilankia | mano 
sa. At {tardysiu 
jus ui pigiau ir re 
riau, neoru dakta
rai mieste, kuria 
turi mokčti aug- 
t tu randas ir tu
ri didelius iškai
čius At vartoju 
ir fabrikuoju pats 
uvo medicinas, 
prlprovu. kuriu
ai pata Importuoju.

Dabar laikai italgydyti Ir buti aveiku. 
Rodą ir iiaffzaminavojimu dykai ar gydy- 
aiasl ar na. Al pritaikysiu mano maaa ul- 
mokeanj pasai Jūsų Itsalčjlma. Netruk
dyki, bet atsilankyki isndlen.

Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Rlue Island avs., 2 lub. vir. 
Rrukoa, prie 18 gat., Chicago. III

DR. RENFER, Speciilistas
Neddėl. 8 r. iki 12 dien. 

Valandos nuo 8 r. iki 8:80 vak.

Dr. Iprnotas Stankus

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų ir 

iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa.* Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias 
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų. Visi, katrie gydėsi pas daktarą^Ig- 
notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina 
jo vardą tarpe savo pažįstamų ir giminių. 
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
tingas žmogus, arba koksai žydbernis-

humbugieris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduo- 
niai-valkatos su New Yorko žydberniais (kvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai į teismą 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo operaci
jos. Ui tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
i <iydyjį teismą.W Padėka von Pa Daktarui Stankui. ”Ew

Už iižydymą nno visokių li<ų. Čion ratalpinti visų yrs ncfslims, bet kelios psdtkavo-
nts tslpinssi so pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padikavonžs yra atlaikomos didžioj 
slaptybe]. Ai Marijona Pocient, 4443 Grats st, Philadelphia, Pa., labai airfan, turėjau akau- 
dtjimų nufaros, gilimą galvos, didelę temperatūrų, skausmų einant] ii viriaus kojų j apačių, 
osgalžjimų valgyti, džiuvimų burnoje, jautimų talčio au prakaitavimais ir abelnu nusilpnėjimų. 
Šankinus prie daug daktarų, bet jie negaltjo mana itgydyti, o kuomet atsilankiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis ųiane iigydt ui 2 kartų atvažiavimo j mano namus. Iltariu jam iir- 
dingų ačiū ir Dieve duok jant ilgeanj amžių, kad galitų ir kitus sergančius gelbėti. Ai Juoaa- 
pas Gudauskas, 418 Chesnut at., Netrark, N. iltariu tirdingų ačiū daktarui Ignotui Stankui 
ui prisiuntimu gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, uikiettjimo vidurių, skaudėjimų kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad ano Jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano Sveikata ir dangiau gyduolių ttebereikalauju. Vištoje padėkavonėa ai nepatingiaiu at
virti aavo burnos prie! aavo draugus ir pažįstamus. Ona Maaanakienė. 2 Hutchinson St., 
Iobatown, N. J. likos iigydyta nno pervų ligos, negalėjimų miegoti ir jantimn lakstanti kraujų 
au niežėjimais ant Irano. At likaus itgydytas nuo iibėrimo spuogais ant kūno. Ai luosa- 
paa Vinkaviča, 40 Croaa at., Boston, Maaa., iirdingai dėkavoju daktarui Stankui nž iigydymų 
manus nno skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų ditnų. 
Tamstos vardų garsinsiu vianr Bostoną tarp, lietuvių. Jonas Sanrnaaitis. 3206 Staniord st, 
Pittabnrgb, Pa., mane iigydė daktoraa Stankus nno iibėrimo spuogais ant vaido. Ai Jurgis 
Lnkoieviča, 120 E. Superior st, Chicago, IU., buvau labai aiipnaair turėjau koaulj, net buvau 
pametus vilt] Imti aveiku, bet kuomet ataiieuUan pas daktarų Ignotų Stankų, jia už pirmo pri- 
aiuntlmo gyduolių mane iigydė. Dėkavoju iirdingai ir siunčia $2.00 gastinčii

Visuomet kreipkitės ypatiikai arba an Iatiku aat tikro adreso taip: ’

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, Philadelphia, Pa.

Išryto ano $ iki 11. Po pietų i 
Hadu lomia ana tiki U vai. ryto Ir a
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50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.tuibiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmletimun, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rnm* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
atrietura ir vysas vyra lygas, gal buti išgidorras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat Ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraiėta par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vynai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Ne»!usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir "adresa -nt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO.. L 80$ 22 Fiftk Anam. Oicacet

Godotinas Tan-.ista: Pagal Tamistos prižadiejma, al noritėjdn 
jog Tamista priaicstnmei man vysai dykai vena jusu knyga dėl vyra.

BUK
VYRAS

Vardaa.

Adresas;.......................................................  Steitaa.

Išgydau į 5 dienas
—Įbę persulų, sliausmųj

Ai noriu ltįydyti kiekvienų vyrų kenčiantį nno Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų. Rerviikos negales, Hydrocelės ar ypatižkų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo,Eaudonnjų, Fistulos, Kepenų ir jvairių Pųslrs ligų.
AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tas Isisvss pasiulinimssyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gydnolių be jokios naudos ir mano noru yrs parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad at vartoju vienintėlį būdų, 
kuriuom tikrai ir ant visada ilgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
kalbose 

ipo
Ateik j mano ofisųir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalb 

Tamsta ganai geriausių patarimų ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo ka 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip buti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaušiu Ir Inkstu nesveikumus 
(Ncmokik ui nšiigydymą—NšIšgydo nemokta)

Slaptos
ant

ybe.
negalė. Silpnu

mas, Pražudyto paliega. 
Nuovargį. Krautu uimau- 
dtllmų. tlapomo bėgimų.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitia. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia mat.
RODĄ DOVANAI.

Iš<y da kad butum sveikas

SpocIJallstasVyrų Ir MštšręLlgą

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę. Šunvotes, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius N ube 
gimus. Isiseaejosiat Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos. Skausmai 
Strėnose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo 
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. A4 tamstų išgydysiu visiškai, jeign tamsta 
tik pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra tema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik iiųdien’irpasiliuoenok nno kančių

• DR.ZINS 183 " CLARK STtirps aaodolpb Ir likt gaivią CHICAGO.
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